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নিবেদন 
পত্রাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগের 

প্রকাশকের নিবেদনে আমরা বলিয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় ভাগে 

১৬১খানি পত্র প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সৌভাঁগ্যক্রমে পরে 

স্বামীজীর অনেকগুলি অপ্রকাশিত পত্র পাইয়া আমর! দ্বিতীয় 

ভাগে সেগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি । অতএব এই ভাগে ২৩৯ 

খাঁনি পত্র প্রকাশিত হইল-_তন্মধ্যে ৬৮ খানি বাংলা, ১৬৮ খানি 

ইংরেজীর অন্গবাদ এবং ৩ খানি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 

পত্্রগুলির অন্বাদণও দেওয়। হইল । 

গ্রথম ভাগের ন্যায় ইহাতেও পত্রগুলি তাঁবিখ অনুযায়ী 

সাঁজী ইয়া দেওযী হুইযীছে এবং পতজ্ৌল্িখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে 

অনেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও একটি নির্ঘণ যোগ করা হইয়াছে । 

বর্তমান গ্রন্থে ১৮৯৫ হইতে ১৯০২ গ্রীষ্টাব্বের ১৪ই জুন পর্যস্ত 
( অর্থাৎ ম্বাধীজীর মহাঁসমাধির ২০ দিন পূর্ব পর্যস্ত ) লিখিত 

.পত্রগুলি স্থান পাইযাছে। 

স্বামীজীর উদ্দীপনাময় পত্রগুলি ভারতের নর-নারীর প্রাণে 

শক্তি সঞ্চার করিয়া ম্বদেশের এবং বিশ্বজগতের সেবায় 

তাহাদিগকে উদ্বদ্ধ করুক, এই প্রার্থন। | 

গ্কংশক 

ক'তিক, শুক পঞ্চমী, ১৩৫৬ 



নিবেদন 
( দ্বিতীয় সংস্করণ ) 

পত্রাবলী দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের ঘ্তায় মোট ২৩৮ খানি পত্র 
সন্নিবেশিত হইয়াছে-_তন্মধো ৭৪খানি বাংলা, ১৬১খাঁনি ইংবেজীর 

অন্তবাদ এবং ৩খানি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভীষায় লিখিত পত্রগুলির 

অন্ুবাদও পূর্বসংস্করণের ন্যায় ইহাঁতে দেওয়৷ হইল। 

স্বামীজীর তেজোময় পত্রগুলি ভারতের আত্মবিশ্বৃত জাতির 

মনে পুনরায় চেতনা আন্ুক এবং তাহার। উদ্বদ্ধ হইয়। দেশ ও 

দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুক, ইহাই প্রার্থনা । 

প্রকাশক 
ল্লানযাত্রা, ১৩৬৭ 
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পত্রাবলী 

ঞশত্জান্বনলী 

(১) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

ই টি ্টানডির বাড়ী 
কেভাশ্যাম, রিভিং, ইংলগু 

১৮৯৫ 

'অভিন্নহদয়েষু, 

তোমার ও সান্স্যালের পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম । 

তোমাদের চিঠি লেখার ছুইটি দোষ-_বিশেষ তোমার । প্রথম, ঘে 

সকল কাজের কথ! জিজ্ঞানা' করি, প্রায় তাঁর কোনটিরই জবাব 

থাকে ন। | দ্বিতীয়, জবাব লেখায় অত্যন্ত বিলম্ব । তোমর1 ত 

ঘরে বসে আছ ভায়।! আমাকে এ বিদেশে পেটের চেষ্টা করতে 

হয়, আবার দিনরাত খাটতে হয়; তার উপর লাঁটিমের মত ঘুরে 
বেড়ান।-..আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, আমায় একা 

কাজ করতে হবে ।--- 

শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে; কিন্তু তোমর। খালি শশীর 

আসা পম্ভব কিন! তাই বিচার করছ । **-এ সকল হল মঁহাবিলাসী 

বাবুর দেশ; নখের কোণে একটু ময়লা থাকলে তাঁকে স্পর্শ 
করে না। শরৎ আসতে না চায় সারদাকে পাগাবে। অথবা 

মান্দ্ীজে লিখে কোন লোক পাঠাবে । প্রায় ছু মাস পূর্বে আমি এ 

সি 



» বিষয়ে লিখেছি । তারকদ। শেষ পত্রে লিখেন যে, পর মেলে১ 

এবিষয়ে সবিশেষ জানবে । কিন্তু এখনও দেগছি তার কিছুই 
ঠিকানা হয় নাই । আঁশ। ছিল আমি থাকতে খাকতেই কেউ 

আপুব? কিন্তু এখনও ত কিছুই ঠিকাঁন। নাই, এবং ছু বছরে 

এক একটা সংবাদ আমে। 130811)6১৪ 19 10015117095---অর্থাৎ, 

কাজকন্ম ততপণ করতে হয়, গড়িমশির কাঁজ নয়। আসছে 

সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় ধাব। অতএব যে আসবে, 

তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও আশ। নাই । গিরিশবাবু আমার 

বাজে সহায়তা করতে পারবেন কেমন কবে? আমি চাই 

সংস্কতজানা লোন, অথাঁৎ বই-টই তঙ্জমা করতে সহায়তা কবে 

্ািকে_-আমাপ অন্থপস্থিতিতে ষ্টাডির সঙ্গে বইপত্র তজ্জম। 

করে_ এই মাত্র। অধিক আমি আশ! করি ন।।.. কেবল এই 

দব্ুকাব, আমার অবত্তমানে একটু আধটু সংস্কৃত পায় ব। তঙ্জম। 

করে__এভ বাস্, আবার কি করবে? গিরিশবাবু এদেশে বেডিয়ে 

যান ম|, বেশ কথা। ইংলগ্ড ও আমেরিক। খুরে ফেতে ৩০০০২ 

টাক। মাত্র পড়বে। যত লোক এ সব দেশে আসে, ততই 

ভাল। তবে এ ট্রপিপর! মাহেব হতভাগাদের দেখলে গা জলে। 

ভূত কালো--আবার সাহেব! ভত্রলোকের মত দেশী কাপড- 

চোঁপড় পরু বাব, ত৷ ন! হয়ে, এ জানোয়ারী রূপ আর কেন, 

হরি বল ?ি এখানে সমস্তই বায়, আয় এক পয়সাও নাঁই। ট্রা্ডি 

আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছে । এখানে লেকচারে 

আমাদের দেশের মত উন্টে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে 

৯ 7181] অর্থাৎ চিঠিপত্রাদি। " 
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অনেকদিন করলে ও খাতির জমে গেলে খবরচটা পুষিয়ে যায়ু। , 

টাক! কড়ি সেই যা প্রথম বংসর আমেরিকায় করি, ( তারপর 

হাতে এক পয়সাও নিই ন| ) তা প্রায় ফুরিয়ে গেল; আমেবিকায় 

পৃহুছিবার মত মাত্র আছে। আমার এই ঘুবে পুরে লেকচার করে 

শরীর অত্যন্ত নাভাস (ন্ায়ুপ্রধান ) হয়ে পড়েছে প্রায় খুষ 

হয় না, ইত্যার্দি। তার উপর একলা । দেশের লোকের কথ। 

কিবল?” কেউ না একট। পয়স। দিয়ে এপযা *% সহায়তা করেছে, 

না|! একজন সাহায্য করতে এগিয়েছে । এ সংসারে সকলেই 

সাহায্য চায়-_এবং যত কর ততই চায়। তারপর যদি আর ন! 

পার ত তুমি চোর। 

,-*য। লিখতে হয় ষ্রাডিকে লিখবে-লোক পাঠাবার মতামত 

-যথন আসছে যুগে তোমর! সিদ্ধান্তয় উপস্থিত হবে।".* শশীকে 

আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি । 136 13 116 0015 1810)10) 

81)0] (106 1008) &1)9০ (ওখানে সেই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি 

লোক )। তার ব্যাম ফ্যাম সব প্রভুর কৃপায় ভাল হয়ে যাবে। 

তার সব ভার আমার। '. ইতি 
বিবেকানন্দ 

(২) ইং 

লগুন 
১৮ই নবেহ্বর, ১৮৯৫ 

প্রিয় আলা সিঙ্গা, 

ব্রদ্ষবাদিন্ত সমন্ধে আমার গোটাকতক প্রস্তাব আছে। 

আমি ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় ওর অনেকগুলি 

৬) 



পত্রাবলী 

* গ্রাহক হয়েছে । ইংলগেও তোমায় কতকগুলি গ্রাহক ষোগাড 

করে দেব। ইংলগ্ডে আমার কাজ বাস্তবিক খুব চমতকার 

হয়েছে; আমি নিজেই আঁশ্য্য হয়ে গেছি। উংরাঁজেরা খবরের 
কাগজে বেশী বকে না; কিন্তু তারা নীরবে কাজ করে। 

আমেরিক অপেক্ষা! ইংলগ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে নিশ্চিত বলেই 

আমার স্থির বিশ্বাম। দলে দলে লোক আসছে, কিন্তু এত লোকের 

ত ম্বামার জায়গা নেই। স্তরাং বড বড় সন্ত্রাম্ত মহিল। ও আর 

আর সকলেই যেঝের উপর আসনপিডি হয়ে বসে। আমি 

তাদের কল্পনা করতে বলি যে, তার। যেন ভারতের আঁকাঁশ- 

তলে শাখাপ্রশাখাসমন্থিত বিস্তীর্ণ বটবুক্ষের নীচে বসে আছে-_ 

আর তারা অবশ্য এ ভাবট। পছন্দ করে। আমাকে আগামী 

স্ডাহেই এখাঁন থেকে চলে যেতে হবে__তাই এরা ভারি ছুঃখিত। 

কেউ কেউ ভাবছে, আমি যদি এত শীঘ্র চলে যাই, আমার 

এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্ত তা মনে করি না। 

আমি কোন লোক ব। জিনিসের উপর নি5ঠর করি না-_একমাত্র 

প্রতুই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ 

করছেন। 

ব্রহ্মবাদিনে"র প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সন্বন্ধে 

কিছু লেখা বেরুনো৷ দরকার । দ্বিতীয়তঃ, ওর লেখার বাঁজট। 
ভারি কটমটে-_একটু যাতে স্বচ্ছ, প্রসাদগুণসম্পন্ন ও ওজস্বী হয়, 
তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাডান হয়েছে, 

পরের সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের 

সংখ্যাটায় বৈশ্দের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে 

৪ 
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খুশী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত তোমাদের নিজেক্ছের 
ভাবগুলি আকড়ে ধরে থাক; আর এখন যেরূপ বাধাই 

আন্ুক না! কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথ! শুনবেই 

শুনবে। আরও কতকগুলে! বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্টা কর-_ 

বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে । আমি তোমার জন্য “ভক্তি” 

সম্বন্ধে বড় একটা কিছু লিখব, কিন্তু এটি মনে রেখো ঘষে, 

বাঙ্গালীদের ভাষায়, “আমার মরবার পধ্যন্ত সময় নেই?। 

দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ । নিজের রুটির যোগাড় করতে 

হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহাষ্য করতে হচ্ছে-_-সব একলাই ; 

আর তার দরুন শক্রমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্ছি ! 

খাই হোক, তোমরা ত শিশুমাত্র_আমাকে সব সহা করতে 

হবে। 

আমি কলকাতা থেকে একজন সন্্যাীকে ডেকে পাঠিয়েছি, 

তাকে লওনে কাজের জন্য রেখে যাব । আমেরিকার জন্য আমার 

আর একজনের আবশ্বক। তোমর। কি মান্দ্রাজ থেকে উপযুক্ত 

একজন কাউকে পাঠাতে পার না? অবশ্ন তার খরচপক্র সব 

আমি দেব। তাঁর ইংরেজী সংস্কৃত দুই-ই ভাল জানা চাই-_ 

ইংরেজীটা1 একটু বেশী। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়! 

দরকার__মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না ঘায়। 

অধিকত্ তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত 'ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই__ 

তোমার কি সংস্কৃত চলনসই গোছ জানা আছে? জি জি কিছু 

কিছু জানে । আমি আমার নিজ জন চাই । গুরুতক্তিই সর্বপ্রকার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা হয়, তুমি তোমার 
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ঙ 

গপত্রোবল। 

গ্রাহক হয়েছে । ইংলগ্েও তোমায় কতকগুলি গ্রাহক তযোগাঁড 

করে দেব। ইংলগ্ডে আমার কাঁজ বাস্তবিক খুব চমৎকার 

হয়েছে; আমি নিজেই আশ্যয্য হয়ে গেছি । ইংরাঁজের। খবরের 

কাগজে বেশী বকে না; কিন্ধ তার! নীরবে কাজ করে। 

আমেরি ক! অপেক্ষা ইংলণে অনেক বেশী কাজ হবে নিশ্চিত বলেই 
আমার স্থির বিশ্বাস । দলে দলে লোক আসছে, কিন্ত এত লোকে বু 

ত মামার জায়গ। নেই। স্ৃতবাঁং বড় বড় সন্তান্ত মহিলা ও আর 

আব সকলেই “মঝের উপর আসনপিডি হয়ে বসে। আমি 

তাদ্দের কল্পনা কবতে বলি যে, তারা যেন ভারতের আকাঁশ- 

তলে শ্াখাপ্রশাখাসমদ্বিত বিস্মীণ নটবুক্ষেব নীচে বস আছে-_ 

আর তাবা অবশ্য এ ভাবটা পছন্দমত করে। আমাকে আগামী 

সপ্তাহেই এখাঁন থেকে চলে ষেতে হবে_তাঁই এর! ভারি ছুঃখিত। 

কেউ কেউ ভাবছে, আমি যর্দি এত শীপ্র চলে যাই, আমার 

এখানকার কাজের ক্ষতি হবে। আমি কিন্ত ত। মনে করি না। 

আমি কোন লোক বা! জিনিসের উপর নিঠর করি না একমাত্র 

প্রভৃই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ 
করছেন। 

ব্রহ্ষবাদিনে'র প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সঙ্গন্ধে 
কিছু লেখা বেরুনে৷ দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ওর লেখার বাঁজট। 
ভারি কটমটে__একটু যাঁতে স্বচ্ছ, প্রসাদগ্ণসম্পন্ন ও ওজস্বী হয়, 
তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাঁডান হয়েছে, 
পরের সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তাঁর পরের 
সংখ্যাটায় বৈশ্তদরের। কপট ও কাপুরুষ না| হয়ে সকলকে 
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খুশী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার দহিত তোমাদের নিজেঞ্ছের 
ভাবগুলি আকড়ে ধরে থাক; আর এখন যেরূপ বাধাই 
আস্গক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই 
শুনবে । আরও কতকগুলে! বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্ট/ কর-__ 
বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে । আমি তোমার জন্য “ভক্তি, 
সম্বন্ধে বড় একটা কিছু লিখব, কিন্কি এটি মনে রেখো যে, 
বাঙ্গালীদের ভাষায়, “আমার মরবার পধ্যন্ত সময় নেই”। 
দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ । নিজের রুটির যোগাড় করতে 
হচ্ছে এবং আমার দেশকে পাহায্য করতে হচ্ছে--সব একলাই ; 

আর তার দরুন শক্রমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্ছি! 

খাই হোক, তোমরা ত শিশুমাত্র_ আমাকে সব সহ করতে 
হবে। 

আমি কলকাতা থেকে একজন সন্্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি, 

তাকে লগ্নে কাজের জন্য রেখে যাব । আমেরিকার জন্ত আমার 

আর একজনের আবশ্টক । তোমর। কি মান্দ্রাজ থেকে উপযুক্ত 

একজন কাউকে পাঠাতে পার না?” অবশ্য তার খরচপত্র নব 

আমি দেব। তার ইংরেজী সংস্কৃত দুই-ই ভাল জান! চাই-_ 

ইংরেজীটা একটু বেশী। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া 

ধরকার__মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না! ষায়। 

অধিক তার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই-_ 
তোমার কি সংস্কৃত চলনসই গোছ জান আছে? জিজি কিছু 

কিছু জানে । আমি আমার নিজ জন চাই । গুরুভক্কিই সর্বপ্রকার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা হয়, তুমি তোমার 
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* জাঁগজ ফেলে আসতে পারবে না। জি জি কি আসতে পারে? 

আমি দুজন লোককে এই দুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তার 

পর ভারতে ধিরে গিয়ে তাঁদের অবসর দেবার জন্বা নৃতন নৃতন 

লোক পাঠাব। বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ করে করে ক্রান্ত 

হয়ে পড়েছি । আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আঁব কোন 

হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিনে বন্ত বমি কবে মুর 

যেত। কে মেনন পর্ধবের মতই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছেন। 

তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেঈ সাহায্য করে থাঁকেন। 

আমাকে 0/০ মিস্ খেধি ফিলিপৃস্, ১৯, পশ্চিম ৩৮ .সংখাক 

রাঁ্ঞা, নিউইয়র্ক ঠিকানায় পত্র লিখো । আমি আগামী সপ্রাহে 

(আমেরিকায় ) যাচ্ছি এবং আগামী গ্রীষ্মে (এখানে ) আবার 

ফিরব । ইতিমধ্যে কাকে পাঠাবে ভাবতে থাক। আমি 

দীর্ঘকাল বিশ্রামের জন্য ভারতে যেতে চাই । কিডি, ডাক্তার, 

সেক্রেটারী সাহেব, বালাজী এবং বাকী সকলকে আমার 

ভালবাস জানাবে । সদ! আমার ভালবাস! ও আশীর্বাদ 

জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পু: _ত্রন্ধবাদিনে' বিবিধ সংবাদের একট| স্তম্ত থাকা উচিত। 

একটি ভক্ত বৈরাগী ১1706060016 105. ঢা)0োশদে] 001] 

( নশ্বর বন্ধন ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন )--এইব্দপ ভাবের ভাষা 

লিখে! না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজন। 

একটু হান্যোদ্দীপক। 
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(৩) ইং 

লগুন 
২১শৈ নাবন্দর, ১৮৯৫ 

প্রিয়, 

আমি ব্রিটানিকা জাহাজে চডে আগামী ২৭শে বুধবার 

€ আমেরিকা ) বওনণ হচ্ি। এখানে এ পধ্যস্ত আমার যতটা কাঁজ 

হয়েছে, তা বেশ সন্তোষজনক হয়েছে এবং আগামী গ্রীষ্মে 

চমত্কার কাছ করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে। 

-*. ভালবাসাদি জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(৪) ইং 

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

২২৮) পশ্চিম ৩৯ স'খ্যক বাস্ত! 
নিউইয়র্ক 

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৫ 

প্রিয় মিসেম্ বুল, 

আপনার পত্রে আমায় যে আহ্বান জানিয়েছেন তজ্জন্য অজম্ত্ 

ধন্যবাদ। দশ দিন অতি বিরক্তিকর দীর্ঘ সমুদ্রযান্রার পর আমি 

গত শুক্রবার এখানে পৌছেছি। লমুদ্র ভয়ানক বিক্ষু্ধ ছিল 
এবং জীবনে এই সর্বপ্রথম আমি “সমুদ্রপীভাঁয় অতিশয় কষ্ট 

পেয়েছি। আপনি একটি পৌত্র লাভ করেছেন জেনে আমি 

আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি; শিশুটির মঙ্গল হউক। দয়! 

শী 
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, কুরে মিসেস্ এ্যাডাম্সন্ ও মিস্ থার্সবিকে আমার একাস্তিক 

ভালবাসা জানাবেন । 

ইংল্ডে আমি জনকয়েক বিশিষ্ট বন্ধু করে এসেছি । আগামী 

গ্ীক্মে আমি পুনরায় ফিরে যাব__এই আশায়__তীার। আমীর এই 

অন্তপস্থিতিকালে তথায় কাঁজ করবেন। এখানে আঁমি কি 

প্রণালীতে কাজ করব তা এখনও স্থির করি নি। ইতিমধ্যে 

একবার ডিট্রয়েট ও চিকাগো ঘুরে আসবার ইচ্ডা আছে__ 

তারপর নিউইয়র্কে ফিরব । মাধারণের কাছে প্রকাশ্টভাবে 

বক্তৃতা দেওরাট। আমি একেবাবে ছেড়ে দেব স্থির করেছি; কারণ, 

আমি দেখছি, আমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট কাঁজ হচ্ছে-প্রকাশ্ঠ 

বক্তৃতায় কিংবা আপনা আপনি ক্লাসে-একদম টাকাকড়ির 

সংশ্রব ন। রাখ।। পরিণামে ওতে কাজের ক্ষতি হবে এবং এভে 

অসৎ দৃষ্টান্ত দেখান হবে। 

ইংলগ্ডে আমি এ ধারায় কাধ্য করেছি, এবং লোকের! 

স্বেচ্ছায় যে টাকাকড়ি দিতে এসেছিল তাও ফেরৎ দিয়েছি। 

মিঃ ষ্টাডির টাক! থাকায় বড় বড় হলে বন্তত! দেবার অধিকাংশ 

খরচ তিনিই বহন করতেন এবং বাকী আমি করতাম। এতে 

বেশ কাজ চলেছিল । আর একটি নীচু দৃষ্টান্ত দিলে ঘ্দি দোষ 
ন। হয় ত বলি, ধশ্মের হাটেও চাহিদার চেয়ে বেশী মাল সরবরাহ 

করা ঠিক নয়। চাহিদা এবং শুধু চাহিদা অনুযায়ীই সরবরাহ 
হওয়| চাই । যদ্দি লোকে আমাকে চায়, তবে তারাই বক্তৃতার 
সমস্ত বন্দোবস্ত করবে । এই সমস্ত নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার 

দরকার নেই। যদি আপনি মিসেস্ এযাডাম্স্ ও মিস্ লকির 

৮ 
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সঙ্গে পরামর্শ করে মনে করেন যে, আমার চিকাগেো। গিয়ে ' 

ধাবাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়। সম্ভবপর হবে, তবে 

আমাকে লিখবেন; অবশ্ত টাকাকডির ব্যাপার একদম বাদ 

দিতে হবে। 

আমি বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী দলের পক্ষপাতী। 

তার! নিজেদের কাঁজ নিজেদের মত করুক, তার] য! খুশী করুক । 

আমাব নিজের স্বন্ধে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, আমি নিজেকে 

কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়ীতে চাই না। আশ। করি, আপনার 

শরীর মন ভাল আছে । ইতি 
ভগবদ।শ্রিত আপনার' 

বিবেকানন্দ 

(৫) ইং 
মিস্ ম্যাক্লাউডকে লিখিত 

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রান্ত) 

নিউইয়ক 

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 

প্রিয় জো-জো, 

সারাঁজীবনে ঘত সমুদ্রধাত্র! হয়েছে, তার মধ্যে এই সর্বাপেক্ষা 

মারাত্মক দশদিনব্যাপী সমুন্রযাত্রার পরে নিউইয়র্কে পৌছেছি। 

একাদিক্রমে দিনকয়েক বড়ই পীড়িত ছিলাম। 

ইউরোপের তকৃতকে ঝকঝকে শহরগুণির পরে নিউইয়র্কটাকে 

বডই নোংরা ও হুতচ্ছাড়া মনে হয়। আগামী সোমবার হতে 

কাজ আরম্ভ করব। এ্যালবার্টা ধাদের "ম্বীয় দম্পতি” বলে” 

লি 
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“তাঁদের কাঁছে তোমার বাঁগ্ডিলগুলি ঠিক ঠিক পৌছে দেওয়া 

হয়েছে । চিরকালেরই মত তারা বড সহৃদয়। মিঃ ও মিসেস্ 

স্যাল্মন্ ও অপরাপর বন্ধুদের সাল সাক্ষাৎ হয়েছে। কলা 

'মিসেস্ গার্ণ স্বির ওখানে মিসেস্ পীকেব সঙ্গে দেখা হয়$ কিন্ত 
এ যাবৎ মিসেস্ বখিন্বার্গাবের কোন খবর নেউ। “স্বর্গের 

পাখীদর? সঙ্গে এই বড়দিনে সময় রিজলিতে যাচ্ছি; তুমিও 

ওখানে থাকলে কতই ন। আনন্দ হত। 

লেডি ইসাবেলেব সঙ্গে তোমার মধুর আলাপপবিচয়াদি হয়ে 

গেছে বোধ হয়? সকলকে আমার ভালবাস! জানাবে এবং নিজেও 

বহু মহাসাগর-প্রমাণ ভালবাস! জানবে । 

চিঠি ছোট হল বলে কিছু মনে করো ন। ; আগামী বাঁব থেকে 

ন্বড বড় সব লিখব । 

সদ। প্রভৃপদাশ্রিত 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(৬) ইং 

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখাক বাস্ত। 

নিউইয়ক 

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 

প্রিয়, 

আমি সেক্রেটাবীর পত্র পেয়েছি এবং তাঁর অনুরোধ মত 

হু'ভার্ড দার্শনিক ক্লাবে আনন্দের সহিত বক্তৃতা দ্েব। তবে 
১৩ 
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অস্থবিধা এই যে, আমি এখন এক যনে লিখতে আর্ত করেছি ;, 

কারণ আমি এমন কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক লিখে ফেলতে চাই, 

ষেগ্তলি আমি চলে গেলে, আমার কাজের ভিত্তিম্বব্ূপ হবে। 

তার পূর্বেব আমাকে চাঁবখাঁনি ছোট ছোট বই তাভাতাঁডি করে 

শেষ করতে হবে। 

এই মাপে চারটি রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞাপন বের 

করা হয়েছে । ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্রকলিনে যে বক্তৃতাগুলি 

দিতে হবে, ডাক্তার জেন্স্ প্রভৃতি তার বন্দোবস্ত করছেন। 

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানবে । ইতি 

(তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(৭) ইং 

মিঃ ই টি ষ্টাভিকে লিখিত 

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা 

নিউইয়র্ক 

১৬ই (?) ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 

'স্সেহা শীর্ববাদভ।জনেমু, 

তোমার সব কখাঁনি চিঠি একই ডাকে আজ এসেছে। 

মিস্ মূলারও আমায় একখানি লিখেছেন। তিনি 'ইওিয়ান 

মিরর” পত্রিকায় পড়েছেন যে, স্বামী কৃষ্ণানন্দ ইংলগ্ডে আসছেন। 

তাই যদি হয়, তবে আমি যাঁদের পেতে পারি তাদের মধ্যে ইনিই 

হবেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । 

১১. 
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। ৬ এখানে সপ্তাহে আমার ছ'টি করে ক্লাস হচ্ছে) ত। ছাড়। 

প্রশ্নোতর ক্লাসও একটি আছে। শ্রোতার সংখ্যা ৭০ থেকে ১২০ 

পধ্যস্ত হয়। এছাড৷ প্রতি রবিবারে আমি সর্বসাধারণের জন্য 
একটি বক্তৃতা দ্িই। গত মাসে যে সভাগৃহে আমার বক্তৃতাগুলি 

হয়েছিল, তাতে ৬** জন বসতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ 

৯০০ জন আপসত--৩০০ জন দাভিয়ে থাকত, আর ৩০৭ জন 

জায়গ। ন। পেয়ে ফিরে যেত। সুতরাং এ সপ্তাহে একট! বৃহত্তর 

হল নিয়েছি, যাতে ১২০০ জন বসতে পারবে । 

এই বক্তৃতাগুলিতে যোগ দেবার জন্ত কোন অর্থাদি চাওয়। হয় 

না; কিন্তু সভায় ষ। চাদ! ওঠে তাতে বাড়ী-ভাড়াট পুষিয়ে যায়। 

এ সপ্তাহে খবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে এবং 

এ বৎসর আমি নিউইয়র্কে অনেকটা মাতিয়ে তুলেছি । আমি 

যদি এই গ্রীষ্মে এখানে থাকতে পারতুম এবং গ্রীষ্মের জন্ত একটা 

আড্ডা করতে পারতুম তবে এখানে কাজট| স্ুদুঢ ভিত্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলতে থাকত । কিন্তু মে মাসে আমি ইংলগ্ে 

যাবার সম্কল্প করেছি ব'লে, আমায় এটা অসম্পূর্ণ ই রেখে যেতে 

হবে। অবশ্য কষ্টানন্দ যদি ইংলগ্ডে আসেন এবং তাকে তোমার 

স্বদক্ষ ও স্থযোগ্য বলে মনে হয় এবং তুমি যদি বুঝতে পার যে, 

এই গ্রীষ্মে আমার অন্তপস্থিতিতে কাজটার ক্ষতি হবে না, তবে 

আমি বরং গ্রী্মটা এখানেই থেকে ঘাব। 

অধিকন্তু আমার ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার 

স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে । আমার কিছু বিশ্রাম আবশ্যক।, আমরা! 

এই লব পাশ্চাত্ব্য রীতিতে অনভ্যন্ত-_বিশেষত: ঘডি-ধরে-চলা 

১৭ 
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বিষয়ে। 'ব্রহ্মবাদিন্? পত্রিকাখানি এখানে স্থন্দর চলছে। আমি, 

ভক্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি; তা ছাঁডা মাসিক কাঁজের 

একট| বিবরণও তাদের পাঠাচ্ছি। মিস্ মুলার আমেরিকায় 
আসতে চান; আসবেন কি ন। জানি না। এখানে জনকয়েক 

বন্ধ আমার রবিবাসরীয় বক্তঙাগুলি ছাপছেন। প্রথমটির কয়েক 

কপি আমি তোমায় পাঠিয়েছি। আগামী ডাকে পরবর্তণা ছটি 

বক্তৃতার কয়েক কপি তোমাকে পাঠাব এবং তোমার যদি পছন্দ 

হয় তবে অনেকগুলি পাঠিয়ে দেব। ইংলগ্ডে কয়েক শত কপি 

বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পার কি?--তাতে ওরা পরবর্তী 

বক্তৃতাগুলি ছাপতে উৎসাহিত হবে । 

আগামী মাসে আমি ডিট্রয়েট যাব, তার পরে বনে ও 

হাঁভার্ড বিশ্ববিগ্ালয়ে। অতঃপর আমি কিছু বিশ্রাম লব; এবং 

তার পরে ইংলণ্ডে যাব-যদ্দি না তুমি মনে কর যে, আমাকে বাদ 

দিয়েও কৃষ্ণীনন্দের সাহাঁধ্যে সব স্থরাহ| হয়ে যাবে । ইতি 

সতত ন্েহপর ও আশীর্ববাদক 

বিবেকানন্দ 

(৮) ইং 

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা 
নিউইয়র্ক 

২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্কা, 

এই সঙ্গে ভিক্তিযোগে'র কপি কতকট! পূর্ব থেকেই 

পাঠালাম- সঙ্গে সঙ্গে কর্খ সম্বন্ধেও একটা বক্ৃত! পাঠালাম । 

১৩. 
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*এর! এখন একজন সাঙ্কেতিকলিখনবিৎ নিযুক্ত করেছে, এবং 

আমি ক্লাসে য| কিছু বলি, সে সেই সবট্রকে নেয়। স্থতরাং 

এখন তুমি কাগজের জন্য যথেই্ মাল পাবে। এগিয়ে চল। 

টাডি পরে আরও লিখবে । ইংলগ্ডে এর! নিজেদের একটা কাঁগজ 

বার করবে মনে কসছে- সেই জন্য “ব্রহ্মবাদিনে'র জন্য আমি বেশী 

কিছু কবতে পারি নি। কাগজটার বাইরে একট। মানানসই 

মলাট না দেবার মানেট! কি বল দেখি? এখন কাগজটার 

ওপর তোমাদের সমুদয় পক্তি প্রয়োগ কর; কাগজটা দাড়িয়ে 
খাক-_ আমি এটা দেখতে দৃঢসক্ষল্ল। ধৈধা ধরে থাক এবং মৃত্যু 

পধ্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাক। নিজেদের মধো বিবাদ ক'রো না। 

টাক|-কডির লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাটী হও । তাড়াহুড়ে। করে 

টাকা রোজগারের চেষ্টা করে৷ না-__ওসব ক্রমে হবে। আমর 
এখনও বড বড কাজ করবো জেনেো। প্রতি সঞ্তাহে এখান 

থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠান হবে। যত দিন তোমাদের 

বিশ্বাস, সাধৃতা ও নিষ্ঠা থাকবে ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই 
হবে। আগামী ডাকে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথ! আমায় 

লিখবে। 

বৈদিক স্ুক্তগুলি অন্জবাদের সময় ভাঙ্তুকারদের দিকে বিশেষ 

দৃষ্টি রেখো, পাশ্চাত্যবিদ্দের দিকে একদম দেখো না। ওরা 

কিছুই বোঝে না। শুধু ভাষাতত্ববিদের! ধর্ম বা দর্শন বুঝতে 
পারে ন1। 

“ভক্তিযোগ' সম্বন্ধ লেখাগুলে!৷ অনেকট। প্রণালীবদ্ধ আকারে 

আছে; কিন্তু ক্লাসে যে সব বল! হয়েছে, সেগুলো" অমন্গি 
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এলোপাতাড়ি বল। হয়েছে__হ্ৃতরাং সেগুলো একটু দেখেশুনে' 
ছাঁপাতে হবে। তবে আমার ভাঁবগুলোর ওপর বেশী কলম 
চালিও না। সাহসী ও নিভীক হও-_ত। হলেই বাস্ত| পরিষ্কার 

হয়ে যাবে। “ভক্তিযোগ'টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের 

খোরাক যোগাবে । তারপর ওট| গ্রস্থাকারে ছাপিও। ভারত, 

আমেরিকা ও ইংলগ্ডে উহ। খুব বিক্রী হবে। মনে রেখো, 

থিওসফিষ্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। 

তোমর! যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে 

ঠিক খাড়। হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পার এবং ধৈধ্য ন। হারাও, 

তবে আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমরা আরও 

খুব বড় বড় কাঁজ করতে পারব। হে বধ, ইংলগ্ডে ধীরে ধীরে 
খুব বড় কাজ হবে। আরম বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে মাঝে 

নিরুৎ্সাহ হয়ে পড়; আর আমার ভয় হয়, তোমার থিওসফিট্দের 

হাঁতে পড়বাৰ প্রলোভন আসে । এইটি মনে রেখো, হতিহাসের, 

এই একমাত্র সাক্ষ্য ঘষে, গুরুভক্ত জগৎ জয় করবে। আমি 

জিজির চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হয়েছি। বিশ্বাসেই মানুষকে 

সিংহ করে। তুমি সর্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ 

করতে হয়। কখনও কখনও দ্রিনে ছু-তিনটা বক্তৃতা করতে হয়। 

তারপর সর্বপ্রকার প্রতিকুলত। কাটিয়ে রুটির যোগাড করতে হয়-__ 

কঠিন কাজ । আমার চেয়ে ননম জানের লোক হলে এতেই তার 

মৃত্বা হত। ষ্রাঙির প্রবন্ধট! ছাপিয়েছ কি? মিঃ কৃষ্ণ মেনন 
আমাকে বরাবর বলে এসেছে_ সে লিখবে; কিন্তু আমার আশঙ্কা 

হচ্ছে, দে এখনও কিছু লিখে নি। ইংলগ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে ।' 
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আমি তাকে ৮ পাউও্ড দিয়ে সাহায্য করেছি_এর বেশী আর 

আমার করবার ক্ষমত| ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, সে 

দেশে ফিরছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আঁশা ক'রে! না। 

বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাক । সত্যনিষ্ঠ, সাধু ₹$ পবিত্র 

ইও-_-আর নিজেদের ভেতর বিবাদ করে! না। নঈর্ধাই আমাদের 

জাতির অভিশাপস্বরূপ | | 

ডাক যাচ্ছে__-তাভাঁতাড়ি করে চিঠিখান। শেষ করতে হচ্ছে । 

তোমাকে ও আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালবামা জানাচ্ছি 

ইতি 

বিবেকানন্দ 

পুনঃ- পূর্বে যে স্থক্তের অনুবাদের কথা বলেছি, তার দৃষ্টান্ত- 

স্বরূপ দেখ-_'ক্রক্মাবাদিনে' প্রথম সংখ্যায় থণেদসংহিতার 

“আনীদবাতং-এর অন্রবাদ কর! হয়েছে_-“তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস 

-না নিয়ে জীবনধারণ করতে লাগলেন।” এখন প্রকৃতপক্ষে 

এখানে মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করা হয়েছে, আর অবাতং” 

শব্দের আক্ষরিক অর্থ “অবিচলিতভাবে” অর্থাৎ “অস্পন্দভাবে” । 

ইহাতে কক্পপ্রাবস্তে প্রাণের অথাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক 

শক্তির অবস্থা বধিত হয়েছে। এই বিষয়ে ভাষ্কারগণের 

ভাগ্ত আলোচন। কর। আমাদের খধিগণের জ্ঞানান্সারে 

ব্যাখ্যা! কর- আহাম্মক ইউরোপীয়গণের মতে নয়। ফিরিঙ্গিরা 

কি জানে? ইতি 

বিবেকানন্দ 
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(৯) ইং 
স্বামী সারদানন্দকে লিখিত 

২২৮ পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্ত। 

নিউইয়ক 
_ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় শরৎ, 

তোমার পত্রে আমি শুধু অধিক ছুঃখিতই হয়েছি। আমি 

দেখছি, তুমি একেবারে নিরুৎ্সাহ হয়ে পডেছ। আমি 

তোমাদের সকলকে-_ তোমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতাকে-_ জানি । 

তুমি কোন কাঁজে অপারগ হলে আমি তোমায় তাতে ভাকতুম 

না; আমি তোমায় শুধু সংস্কতের প্রাথমিক বিষয়গুলি শিখাতে 

বলতুম এবং অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে অনুবাদ ও 
অধ্যাপনার কাজে ট্রাির সহায়ত করতে বলতুম। আমি 

তোমাকে এঁ কাজের জন্য গড়ে নিতুম। বস্তত: ঘে কেহ এ 

কাজ চালাতে পারত-_একান্ত প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতের শুধু 

'একটু চলনসই জ্ঞানের । যাক্, যা হয় সব ভালর জন্যই । এটা 

যদি ঠাকুরের কাজ হয়, তবে ঠিক জায়গার জন্য ঠিক লোক 

যথা সময়ে এসে যাবে । তোমাদের কারও নিজেকে উত্ত্যক্ত 

মনে করার প্রয়োজন নাই। হাঁইভিউ, কেভার্শ্যাম্, রিডিং, 
ইংলও--এই ঠিকানায় ্রাির নিকট টাঁক1 পাঠিয়ে দিও । 

সা_র বিষয়ে বক্তব্য এই-াকা কে নিচ্ছে বা ন৷ নিচ্ছে 

তা আমি গ্রাহ্ করি নাঃ কিন্তু বাল্যবিবাহকে আমি 

অত্যন্ত ঘ্বণ। করি। এজন্য আমি ভয়ানক ভূগেছি, আর 

এই মহাপাঁপে আমাদের জাতকে ভূগতে হচ্ছে। অতএব এপ 
১৭ 
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পৈশাচিক প্রথাকে যদি আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সমর্থন করি, নিজেই তবে নিজের কাছে ত্বণ্য হব। আমি 

তোমাকে এ বিষয়ে স্পষ্টই লিখেছিলাম; * * * বাল্য- 
বিবাহরূপ এই আম্থরিক প্রথাঁর উপর আমাকে '্থাশক্তি 
দুঢভাবে পদাঘাত করতে হবে_ (সে জন্য তোমাতে কোন 

দোষ বর্তীবে না। তোমার ভয় হয় ত তুমি দূর হতে 

নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাও। আমার সঙ্গে তোমার 

কোন সগন্ধ আছে__এটা অস্বীকার করলেই হল; আর 

আমিও তা দাবী করার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত নই। 

আমি দুঃখিত-_অতি ছুঃখিত যে, খুকীদের জন্য বর যোগাডের 

ব্যাপারের সঙ্গে আমি মোটেই নিজেকে জড়াতে পারব না) 

ভগবান আমার সহায় হউন! আমি এতে কোন দিন ছিলাম 

না এবং কোন দিন থাকবও না। ম-_বাবুর কথ। ভাব দেখি! 

এর চেয়ে বেশী কাপুরুষ বা পশুপ্রক্তির লৌক কখন দেখেছ, 

কি? মোদ্দা কথ এই-_আমার সাহাঁষ্যের জন্য এরূপ লোক 

চাই যার সাহসী, অদমনীয় ও বিপদে অপরাজ্মখ--আমি, 

খোঁকাদের ও ভীরুদ্দের চাই না। প্রত্যুত আমি একাই কাজ 

করব। আমায় একটা ব্রত উদ্যাপন করতে হবে। আমি 

একাই তা সম্পন্ন করব। কেআমে বা কে যায় তাতে আমি 

ভ্রক্ষেপ করি না। সাঁঁ_ ইতিমধ্যেই সংসারে ডুবেছে, আব 

তোমাতেও দেখছি তার ছোয়াচ লাগছে! বাবা, সাবধান! 

এখনও সময় আছে। তোমায় এইটুকু মাত্র উপদেশ 

দেওয়া আমার কত্তব্য মনে করেছিলাম । অবশ্য এখন: 
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তোমর৷ স্বস্বপ্রধান বড় লোক--আমার কথ। তোমাদের নিকটু 

মোটেই বিকাবে ন।। কিন্ত আমি আশা করি যে, এমন সময় 

আসবে যখন তোমর! স্পষ্টতর দেখতে পাবে, জানতে পাবে 

এবং সম্প্রতি যেরূপ ভাবছ তা থেকে অন্তরূপ ভাববে । 

আমি যোগেনের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত । আমার মনে হয় 

না যে, কলকাত। তার পক্ষে অন্কুল। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে 

হজমের অপূর্ব উপকার হয়।-". 

এবার আসি! আর তোমাদের বিবক্ত করব না; তোমাদের 

সকলের সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক! আমি অতি আনন্দিত 

থে, কখনও তোমাদের কাজে লেগেছি_- অবশ্য তোমরাও যদি 

তাঁই মনে কর। অন্ততঃ গুরুমহারাজ আমার উপর যে 

কণব্য অর্পণ করেছিলেন তা সম্পন্ন করার জন্য যথাঁপাধ্য 

চেষ্টা করেছি-_-এই ভেবে আমি আত্মপ্রপাদ লাভ করছি; 

উহ সুসম্পন্ন হোক আর নাই হোক আমি চেষ্টা করছি 

জেনেহ খুশী আছি। সুতরাং তোমাদের নিকট বিদায়! 

তোমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে; আর আমার পক্ষে যতটা হওয়! 

সম্ভব তোমরা তার চেয়েও উচু? স্থৃতরাং তোমরা নিজের 
পথে চল। মাকে বলবে যে, আমি তার উপর মোটেই বাগ 

করিনি_-পরম্ত আমি ছুঃখিত, পরম দুঃখিত হয়েছি। এটা 

টাকার জন্য নয়__টাকাতে আর কি যায় আসে! কিন্তু সে 

একটা নীতি লঙ্ঘন করেছে এবং আমার উপর ধাগ্সাবাজি 

করেছে বলেই আমি ব্যথিত হয়েছি । তার কাছে বিদায় 

নিচ্ছি, আর তোমাদের সকলের কাছে । আমার জীবনের 
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। একট। পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল। অপরের তাদের পালা 

অন্রযায়ী আন্থক-_তার। আমায় প্রস্তত দেখতে পাবে। তুষ্ি 
আমার জন্য মোটেই ব্যতিব্যস্ত হয়ো ন|। আমি কোন দেশের 

কোন মানুষের তোয়াক্কা রাখি না। স্তরাং বিদায়! ঠাকুর 

তোমাদ্দিগকে চিরকাল, স্থচিরকাল আশীর্বাদ করুন ইতি 

(তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৭) ইং 

মিস্ এস্ ফাশ্মীরকে লিখিত 
নিউইয়র্ক 

২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় ভগিনি, 

এই যে জগত যেখানে কিছুই নষ্ট হয় না, যেখানে আমর। 

জীবন-নামধেয় মৃত্যুর মধ্যে বাস করি, এখানে প্রত্যেক চিন্ত। 
জীবিত থাকে-__ত। প্রকাশ্টেই করা হোক অথব। অপ্রকাঁশ্্যেই 

কর! হোক, সদর রান্তার ভিড়ের মধ্যেই হোক অথব! প্রাচীন 

কালের নিবিড় নিভৃত অরণ্য মধ্যেই হোক। তার! ক্রমাগত শরীর 

পরিগ্রহ করবার চেষ্টা করছে, এবং যতদিন না করছে, ততদিন 

অভিব্যক্ত হবার জন্য চেষ্টা করবেই এবং উহাদ্িগকে যতই 

চাঁপবার চেষ্ট! কর! হোক ন। কেন, উহার! কিছুতেই নষ্ট হবে 

ন|। কিছুরই বিনাশ নাই_যে সকল চিন্তা অতীতে অনিষ্ট- 

সাধন করেছিল, তারাও শরীর পরিগ্রহের চেষ্টা করছে, তারাও 

পুনঃ পুন: প্রকাশের দ্বার! শুদ্ধ হয়ে অবশেষে হর সৎ চিন্তায় 

পরিণত হবার চেষ্ট। করছে। 
ন্ 6 
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স্বতবাঁং বর্তমান কালেও এমন কতকগুলি ভাঁবরাশি বিছ্যমান 

আছে যার। আত্মপ্রকীশে সচে্ই। এই অভিনব ভাবরাশি 

আমাদিগকে বলছে যে, আমাদের অন্তরে যে ভেদের কল্পনা 

আছে--কোন বস্ত ব্বরূপতঃ ভাল ব| মন্দ এবংবিধ যে কল্পনা আছে 

এবং তাহাদিগকে দাবানোর জন্য যে ততোধিক উতৎ্কট বুথ! আশা 

রয়েছে-__এ সমন্তকেই পরিহার করতে হবে। উহ1 আমাদগকে 

এই শিখাচ্ছে যে, জগতেব উন্নতির রহন্য হচ্ছে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ 

নহে, পরজ্ভ উচ্চতর দিকে উহার মোড় ফিবিয়ে দেওয়।। উহা 

শিখাচ্ছে যে, এই জগৎ ভাল ও মন্দ দিয়ে প্রস্তুত নয়; প্রত্যুত 
এর উপাদান হুচ্ডে ভাল ও তার চেয়ে ভাল এবং তারও চেয়ে 

ভাল। উঠ মকলকে নিজ কোলে টেনে ন। নেওয়। পয্যস্ত 

তপ্ত হয় ন।। উহা শিক্ষা দেয় যে, কোন অবস্থাতেই একেবারে 

হাল ছেড়ে দেবার কারণ নাই । ম্থতরাং যে কোনও মনোবুত্তি, 

নীতি ব| ধশ্বকে সে যে অবস্থায় পায় সে অবস্থাতেই আদরপূর্ববক 

গহণ কবে, এবং উহার উপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ ন। করে 

উহাকে বলে যে, এ পধ্যন্ত সে ভাল করেছে; অতঃপর এখন 

আরও ভাল করার সময় এসেছে । প্রাচীন কালে যাকে 

মন্দের পরিবজ্জনরূপে কল্পন। কর। হত, এই নব শিক্ষান্তসারে 

তাকে বলা হয় মন্দের বরূপাস্তরপারগ্রহ__ভাল হতে আরও 

ভাল করবার চচষ্ট।। সর্বোপরি ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, 

আমাদের যদি পাবার আকাজ্ষা থাকে তবে দেখবে যে, স্বর্গরাজ্য 

পূর্বব হতেই বিদ্যমান ; মানষের যদি দেখবার সাধ থাকে তবে 

সে দেখবে যে, £স পুর্ব হতেই পূর্ণ । 
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« বিগত গ্রীষ্ম ঝতৃতে গ্রীনএকারে ষে সকল সভ। হয়েছিল সেগুলি 
এত চমত্কার হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, তুমি পূর্বোক্ত 

ভাবপ্রকাঁশের উপযুক্ত মন্তরশ্বূপ হয়ে উহার অবাধ প্রবেশের জন্য 

নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মাক্ত রেখেছিলে এবং স্বর্গরাজ্য পুর্ব হতেই 

বিদ্মান আছে__নব চিস্তাপ্রণালীর এই সর্বোচ্চ শিক্ষান্ধূপ ভিত্তির 

উপর তুমি দণ্ডায়মান ছিলে । 

তুমি এই ভাব জীবনে পরিণত করে দৃষ্টান্তস্ববপ দেখাবার 

উপযুক্ত আধাঁররূপে প্রন্ুকতক মনোনীত ও আদিষ্ট হয়েছ, এনং 
যে তোমাকে এই অদ্ভুত কাঁধ্যে সহায়তা করবে, সে প্ররত সেব। 

করবে । 

আমাদের গীতাতে আছে-_এম্তক্তীনাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে 

ভক্ততমা মতা: |” অর্থাৎ যাঁরা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তারাই 

আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত । তুমি প্রভুর সেবিক। ; স্ততরাৎ আমি যেখানেই 

থাঁকি ন। কেন, ভগবতপ্রেবণায় তুমি যে মহোৌচ্চ ত্রতে দীক্ষিত। 

হয়েছ তাঁর উদ্যাপনে যে কোন প্রকারে সহায়তা করতে পাঁরি, 

শ্রীকষ্ণের দাসানদাস আমি তৎসাধনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান 

করব ও তা সাক্ষাৎ প্রতুরই সেবা বলে মনে করব। ইতি 

তোমার চিরন্রেহাঁবদ্ধ ভ্রাত। 

বিবেকানন্দ 

(১১) 
৯৮৪৯৫ 

প্রিয়বরেষু, 

সান্যাল ষেষে পুস্তক পাঠাইয়াছিল তাহ! পৌছিয়াছে__ 

৮ 
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একথ। লিখিতে ভুল হয়। তাহাকে জ্ঞাত করিবে । তোমাদের, 

জন্য লিখি-__ 

১। পক্ষপাতই কল অনিষ্টের মূল কারণ জাঁনিবে। অর্থাৎ 

যগ্পি তুমি কাহারও প্রতি অধিক ন্বেহ অন্যাঁপেক্ষা। দেখাও, তাহ। 

হইলেই ভবিধাৎ বিবাদের মল পত্তন হইবে । 

২। কেহ তোমার নিকট অপর কোনও ভাইয়ের নিন্দা 

করিতে আসিলে তাহা বিলকুল শুনিবে ন।__শুনাও মহাপাপ, 

ভবিষাৎ বিবাদের স্থত্রপাত তাহাতে । 

৩। অধিকন্তু সকলের দোষ সহা করিবে, লক্ষ অপরাধ 

ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদ্দি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই 

ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের 

উপর নির্ভর করে, একথ। বিশেষূপে বুঝিতে পারিলেই সকলে 

ঈর্ষা] একেবারে তাগ করিবে ; দশজন মিলিয়া৷ একটা কাধ্য করা 

আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য এ ভাব আনিতে 

অনেক যত্বু-চেষ্ট। ও বিলম্ব সহা করিতে হইবে । আমি তোমাদের 

মধ্যে তবড ছোট দেখিতে পাই না, কাঁজের বেলায় সকলেই 

মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। 

শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে, তার দুনিষ্ঠঠ একট! 

মহাভিতিম্বরূপ। কালী ও যোগেন টাউনহল মিটিং কেমন 

উত্তমন্ধপে পিদ্ধ করিল-_কত গুরুতর কাধ্য। নিরঞ্জন সিলোন 

€ মিংহল ) প্রভৃতি স্থানে অনেক কাধ্য করিয়াছে। সারদ] কত 

দেশ পধ্যটন করিয়া বড় বড় কাধ্যের বীজ বপন করিয়াছে। 

হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষ! আমি যখনই মনে করি 
৩, 
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€ তখনই নৃতন বল পাই। তুলসী, গুপ্ত, বাবুরাঁম, শরৎ প্রভাতি 

সকলের মধ্যেই এক এক মহাঁশক্তি আছে। তিনি যে জহুরী 
ছিলেন, এখনও যদি তাতে সন্দেহ হয় ত| হলে তোমাতে আব 
উন্মাদে তফাৎ কি? দেখ এদেশে শত শত নরনারী প্রকে সকল 
অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা! করিতে আরম্ত করিতেছে । 

ধীরে ধীরে, মহাকাধ্য ধীরে ধীরে হয়। ধীরে ধীরে বারুদের স্তর 

পুতিতে হয়; তারপর একদিন এক কণা অগ্নি-আর সমস্ত 

উচ্ভ্বমিত হয়ে ওঠে । | 

তিনি কাগ্ডারী, ভয় কি; তোমর| অনস্তশক্তিমান_ সামান্য 

ঈধ্যাবুদ্ধি ও অহংপূর্ণবুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের কদিন লাগে? 

যখনই এ বুদ্ধি আসিবে, প্রত্তর কাছে শরণ লও । শরীর মন 

তার কাজে সঁপে দাঁও দেখি, হাঙ্গাম মিটে যাবে একদম | 

যে বাডীতে তোমর। আপাততঃ আছ তাহাতে স্থান পূ 

হইবে না, দেখিতে পাইতেছি। একটা প্রশস্ত বাটার দরকার, 

অর্থাৎ সকলে গুতোগুতি করে একঘরে শোবার আবশ্ক নাই। 

পারতপক্ষে একঘরে ছুই জনের অধিক থাক! উচিত নহে। 

একট বড হল, সেখানে পুঁখি-পাটা রাঁখিবে। 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকীলে কালী, হরি, তুলসী, শশী 

প্রততি অদল-বদল করে যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শান্্পাঠ করে 

ও পরে সন্ধ্যাকালে আর একবার পাঠ ও ধ্যান-ধারণা একটু ও 

সন্কীর্তনাদি হয়। একদিন যোগ, একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান 

ইত্যাদি বিভাগ করিয়। লইলেই হইবে। এইমত একটা রুটিন 

( পাঠের ক্রম) করিয়। লইলে বড়ই মর্গলের বিষয়__সন্ধ্যা- 
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কালের পাঠাদির সময় সাধারণ লোকের৷ যাহাতে আসিতে 

পারে। এবং প্রতি রবিবার দশট1 হইতে নাগাত বাত্র ক্রমানয়ে 

পাঠ-কীর্তনাদি হওয়া উচিত। সেট। পাব্রিক-এর (সাধারণের ) 

জন্য । এই প্রকার নিয়মাদি করে কিছুর্দিন কষ্ট করে চালিয়ে 

দিলেই পরে আপন। হতে গড গড় করে চলে যাবে। উক্ত হলে 

যেন তামাক খাওয়। না হয়। তামাক খাবার একট যেন 

আলাহিদা জায়গ। থাকে । এই ভাবট| তুমি যদি পরিশ্রম 
করে ধীরে ধীরে আনতে পার, তা হলে বুঝলাম অনেক কাজ 

এগুল। কিমধিকমিতি 
বিবেকানন্দ 

পুঃ_ হরমোহন নাকি একট! কাঁগজ বার করবার যোগাড 

কচ্ছিল, তার কি হল? কালী, শরৎ, হবি, মাষ্টার, জি সি ঘোষ 

যোগাড করে একট] যদি পারে ত ভালই বটে। 

(১২ ) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 
১৮৯৫ 

অভিন্নহৃদয়েষু, 

এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। 

ভারতবষে যত কাধ্য হক না হক, কাধ্য এদেশে। কাহারও 

এক্ষণে আসিবার দরকার মাই । আমি দেশে গিয়ে কয়েক 

জনকে তৈয়ার করে তুলব, তারপর পাশ্চাত্ত্য দেশে কোন ভয় 

থাকিবে না । গুণনিধির কথাই লিখিয়াছিলাম। হরি সিং প্রভৃতি 

সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্বাদ দিবে । ঝগড়াঝাটির মধ্যে থাকিবে 
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'না। কার বাপের সাধ্য খেতড়ির রাজাকে দাবায়? মা জগদম্বা 

তার শিয়রে। কালীরও চিঠি পেয়েছি-_কাশ্রীরে যদি সেন্টার 

(কেন্দ্র) করতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যেখানে পার একটা'' 

সেন্টার কর। ... এখন এদেশে আর বিলেতে আমার ।গোড। বেধে 

গেছে; কারু সাধি কি তা টলায়” নিউইয়র্ক এবার তোলপাড়! 

আসছে গরমিতে লগ্ুন তোঁলপাঁড। বড বড় হাতী দ্রিগগজ ভেসে 

যাবে । পুঠি পাঠার কি খবব রে দাদ|? তোরা কোমর বেঁধে 

লেগে যা দ্রেখি, ভুনক্কারে ছুনিয়! তোলপাড কবে দেব। এই 

ত সব সন্ধা! রে ভাই । দেশে কি মানষ আছে % ও শ্বাশানপুরী । 

যদি 10190 01%85দে র-৪01198610।) ( নিমশ্েণীদের শিক্ষ। ) দিতে 

পার ত! হলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর 

কিআছে-বিগ্যা শেখাতে পার? বড-মান্ষরা কোন্ কাঁলে 

কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড বড় 

কাজ গরীবেরা করে । টাক আমতে কতক্ষণ? মানুষ কই? 

(দশে কি মাভষ আছে? দেশের লোকগুলে। বালক, 'গদের 

সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশ্ুদ্ধি দশ 

বছরের মেয়ে বে করে করে খরচ হয়ে গেছে ।-. 

কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করে মিলে মিশে চলে যাঁও-_এ ছুনিয়৷ 

বড়ই ভয়ানক, কাউকেই বিশ্বাস নাই । ভয় নাই, ম। আমার সহায় 

-এমন কাজ এবার হবে যে, তোর! অবাক্ হয়ে যাবি। 

ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ করে লেগে যাও। 

কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 
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পু: সারদ] কি বাঙ্গল! কাগজ বার করবে বলছে? সেন্্রীর 
বিশেষ সাহাধ্য করবে, মে মতলবট। মন্দ নয়। কারুর উত্সাহ 

ভঙ্গ করতে নাই । 07৮001807 ( বিরুদ্ধ লমালোচনা ) একেবারে 

ত্যাগ করবে । যতদূব ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে, 

যেগানট] ভাল না বোধ হয় ধীবে বুঁঝয়ে দিবে। পরম্পরকে 

০4100156 ( বিরুদ্ধভাবে সমালোচনা ) করাই সকল সর্বব- 

নাশের মূল! দল ভাঙ্গবার এটি মুলমন্ত্র। “ও কি জানে,” 

“সে কি জানে,” “তুই আবার কি করবি”--আর তার সঙ্গ 

এ একটু মুচকি হাসি, এগুলো হচ্চে ঝগভড|-বিবাদের 

মূলস্ত্র | 

(১৩) 

স্বামী বামরুষ্ণানন্দকে লিখিত 

ও নমে। ভগবতে রামরুক্চায় 
১৮০৯৫ 

কল্)াণবরেধু, 

(তামার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার 

পাই। সবিশেষ কিছুই, নাই, এই মাত্র । আমার শরীর এক্ষ7প 

অনেক ভাল। এ বৎসরের প্রচণ্ড শীত প্রভুর কুপায় কিছুই 

লাগে না) কি দোর্দগড শীত। তব এদের বিচ্যের জোরে সব 

দাবিয়ে রাখে । প্রত্যেক বাঁটীর নীচের তল৷ মাটার ভেতর, তার 

মধো বুহৎ বয়লার-__সেখান হতে গরম হাওয়া বা ্টাম ঘরে ঘরে 

বাতদ্িন ছুটছে । তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ 

যে, ঘরের ভেতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর ( শুন্তের ) 
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নীচ ৩০৪০ ডিগ্রি! এদেশের বড় মাতষেরা অনেকেই শীতকালে 

ইউরোপে পালায়__ইউরোপ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ। 

ফাক, এক্ষণে তোমাকে গোটা দুই উপদেশ দিই। | এই চিঠি 

তোমার জন্য লেখা হচ্ছে । তুমি এই উপদেশগুলি রোজ্জ একবার 
করে পডবে এবং সেই রকম কাজ করবে । সারদাৰ চিঠি 

পাইয়াছি__সে উত্তম কাধ্য করিতেছে_ কিন্তু এক্ষণে 01%251128- 

1017 ( সঙ্ঘবদ্ধ হইয়। কাধ্য করা ) চাই । তাহাকে আমার বিশেষ 

প্রেমালিঙ্গন, আশীর্বাদ__তারকদাদ। প্রভৃতি সকলকে দিবে। 

তোমাকে আমার এই কটি উপদেশ দিবার কাবধণ এই যে, 

তোমাতে 07281072700 17১০৩] (সঙ্ঘগঠন ও পরিচালন শক্তি ) 

আছে-একথা ঠাকুর আমার বলেন, কিন্ছ এখনও ফোটে নাই । 

শীঘ্রই তাঁর আশীর্ববাদে ফুটবে। তুমি যে কিছুতেই 097৮9 01 

০7851 ( ভারকেন্ছ্র ) ছাঁড়িতে চাওনা,* উহাই তাহার নিদর্শন, 

তবে 11)671859 21)0 8566081%  ( গভীর ও উদার) দুই 

ওয়া চাই । 

১। এ জগতে ( ত্রিবিধ দুঃখ আছে, সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই 

ষে, তাহ! নৈসগিক (1770008) ) নহে, অতএব অপনেয়। 

২। বুদ্ধাৰতারে প্রত বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক 

দুঃখের কারণ জাতি, অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত 

সব্বপ্রকীর জাতিই এই দু£খের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী পু 

বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে প্রকার পক্ষ ছাঁরা পক্ষ ধৌত হয় 

*্«. অর্থ'ৎ এদিক ওদিক লা খুবিযা একস্থানে থাক. 
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ন।, সে প্রকার, তেদ্বুদ্ধ দ্বাবা 'অভেদ সাধন হওয়। সম্ভব 

নহে | | 

৩। রুষ্জাবতারে বলিতেছেন যে, সব্বপ্রকার দুঃখের কারণ 

“আবিচ্যা”। নিষ্কাম কম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; কিন্তু কিং কম্ব 

কিমকম্মেতি ইত্যাঁদি ( কোন্টি কম্ম, কোন্টি অকম্ম-_এই বিষয়ে 

জ্ঞানীরাঁও মোহিত হন )। 

৪1 ঘে কম্মের দ্বার। এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই 

কম্ম। যদ্দারা অনাত্মভাবের বিকাঁশ, তাহাই অকম্ম। 

৫ | অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত ও কাঁলগত কর্মাকন্মের সাধন । 

৬। যজ্ঞাদি প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি 

কম্ম ; আধুনিক সময়ের জন্য তাহ। নহে । 

৭। রামরুফ্তাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোত্পত্তি 

হহযাছে। 

৮ বরামকষ্জাবতারে জ্ঞানরূপ অনি ঘাঁর! নাস্তিকতারূপ 

ক্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এব* ভক্তি ও প্রেমের দ্বার। সমস্ত জগং 

একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারে রজোগ্তণ অর্থাৎ 
নাযযশাদির আকাঙ্ষা একেবারেই নাই, অর্থাৎ ষে তাঁহার 

উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য; তাহাকে মানে বা নাই মানে, 

ক্ষতি নাই। 

৯। প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িকের। ভূল 

করে নাই | ু)9৩ 11856 0076 ০1] 1906 (056১ 00086 00 

99619: ( তাহারা ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও 

ভাল করিতে হইবে )। কল্যাণ_-তর-_তম। 
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১১০। অতএব সকলকে যেখানে তাহার। আছে, সেইখানেই 

গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া 
উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে । তথ| সামাজিক অবস্থামধ্যে 

যাহ! আছে, তাহ! উত্তম, কিন্ত উতৎকষ্টতর-__তম করিতে হইবে। 

১১। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় ন। হইলে সম্ভাবনা 

নাই, এক পক্ষে পক্ষীর ডখান সম্ভব নহে । 

১২। সেই জন্তই রামকজ্জাবভারে “শ্ত্ীগুরু”-গ্রহণ, সেই 

জন্যই নাঁরীভাব-সাঁধন, সেই জন্যই মাতৃভাব-প্রচার। 

১৩। সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্ প্রথম উদ্ভোগ। 

উক্ত মঠ গাগী, মৈত্রের়ী এবং তদপেক্ষ। আরও উচ্চতরভাবাপন্ন| 

নারীকুলের আকরম্বরূপ হইবে । 
১৪ | চালাকী দ্বার| কোনও মহৎ কাধ্য হয় না। প্রেম, 

সত্যান্বাগ ও মহাবীখ্োেব সহায়তায় সকল কাধ্য সম্পন্ন হয়। 

তৎ কুরু পৌরুষম্ ( স্থতরাং পৌরুষ প্রকীশ কর )। 

১৫। কাহারও লহিত বিবাদ-বিতর্কে আবশ্যক নাই। 

তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাঁও- অন্যের খবরে আবশ্যক 

নাই। 08৪ ১০]: 10898:06, 198৮৪ 0006০ 01611 ০1) 

000/21768 ( তোমার যাহা শিখাঁইবাঁর আঁছে শিখা ও, অপরে নিজ 

নিজ ভাব লইয়। থাকুক )। “সত্যমেব জয়তে নানৃতং”, তদা কিং 

বিবাদেন? ( সত্যেরই জর হয়, মিথ্যার জয় কখনও হয় না; 

তবে বিবাদের প্রয়োজন কি?) 

এখন তোমাকে কিছু বিষয়কাধ্য শিখাই । প্রথমতঃ যথন 

আমাকে বা অন্য কাঁহাঁকেও পত্র লিখিবে, তাহাদের পূর্ববপত্র পাঠ 
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করিয়া সকল প্রশ্নের উত্তর দ্রিবে। বাঁজে খবর দিবে না। গস্ভীরু, 

ভাব রাখিতে হইবে। বাল্যগাভীষ্যভাব মিশ্রিত করিবে। 

সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে । অহংভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়- 
বুদ্ধিবিহীন হইবে, বুথা তক মহাপাপ । 

ম্যাক্সমূলর তোমাদের এক পত্র পাঠাইফাছেন। তাহাকে 

বিনয়পূর্ণ উত্তর দিয়াছ কি না একথ। লিখ নাই। আমি কাহাকে 

টাকা পাঠাইৰ তাহা লিখ নাই, কেমন করিয়। পাঠাইব ?"*, 

প্রায় দেড মাসে একথান। পত্র আসে, একট! ভুল শ্রধবাইতে তিন 

মাস লাগে। এই কথ! সদ। মনে বাখিবে। সারদার পত্তে 

অবগত হইলাম ন-__ ঘোষ আমাকে যীশ্রখষ্টাদির সহিত তুলন৷ 

করিয়াছেন । ওসকল আমাদের দেশে ভাল বটে, কিন্ত এদেশে 

ছাঁপাইয়। পাঠাইলে আমার অপমানের সম্ভাবন|। অথাৎ আঙগি 

কাহারও ভাবে ব্যাঘাত করি না, আমি কি মিশনবি? যদি 

কালী এ মকল কাগজ এতদ্েশে না পাঠাইয়। থাকে, তাহ! হইলে 

পাঠাইতে নিষেধ করিবে । কেবল 8%99185৪ ( অভিননগন ) 

পাঠাইলেই যথেষ্ট, 1):০০৬0088এ ( কাধ্যবিবর্ণীতে ) কোন 

আবশ্যক নাই। এক্ষণে এতদ্দেশের অনেক গণ্যমান্ত নরনারী 

আমায় শ্রদ্ধ! করেন। মিশনরি প্রভৃতির বহু চেষ্টা করিয়া এক্ষণে 

হাওর মানিয়া শাস্তি অবলম্বন করিয়াছে । সকল কাধ্যই নানা 

বিদ্বের মধ্যে সমাধান হয়। শান্তভাব অবলম্বন করিলেই সত্যের 

জয় হয়। হাডসন নামক কেকি বকিয়াছে, তাহাকে আমার 

জবাব দিবার কোন আবশ্যক নাই।, প্রথমতঃ অনাবশ্ঠক, 

দ্বিতীয়তঃ তাহ। হইলে আমি হাডসন প্রভৃতি ফেরঙদের 
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'সমদেশবর্তী হইব। তুমি উন্মাদ নাকি? আমি এখান হইতে 
কে এক হাড সনের সহিত লড়াই করিব? প্রভুর কৃপায় হাঁড সন 

বাড সনের গুরুর গুরুরা আমার কথ! ভক্তিভাবে গ্রহণ করে। 

তুমি কি পাগল নাকি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আঁর পাঠাইও 

না। গসকল দেশে চলুক, হানি নাই। ওসকল কাগজে 

নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভুর কাঁধ্যের জন্তয। যখন তাহা 

সমাধিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই। আমার প্রত্যেক 

পত্রাদি গোপন করিবে, ঝট করিয়া কাগজে ছাপাইবে না। 

নামযশের এ দায়_কিছু গোপন রাখা যায় না। আমার 

চিঠি পৃব্বের ভাবের মত হাটের মাঝে পড়িবে না। কথা কাঁণে 
হাটে, মনে বাখিবে। মা ঠাকুরাণীর জন্য পত্রপাঁঠ জায়গা 

অন্চসন্ধান করিবে । 

ঠাকুরের কাছে সকল কাধ্যের প্রারস্তে প্রার্থন। করিবে । 

তিনি সৎ পন্থা! দেখাইবেন। একটা বড জমি প্রথমে চাই ; তার 

পর বাড়ী ঘর সব হবে। আমাদের মঠ ধীরে ধীরে হবে, ভাবন। 

.নাই। যখন আমাকে চিঠি লিখবে বিশেষ চিস্তা করে আবশ্যকীয় 
সমাচার বিস্তারিতভাবে দিবে-_অনাবশ্যক--.আমার শুনিবার 

সময় নাই। 

কালী প্রভৃতি সকলেই উত্তম কাধ্য করিতেছে । সকলকেই 

'আমার প্রেমালিঙ্গন দ্রিও। মান্দ্রীজীদ্দের সহিত মিলিয়৷ মিশিয়। 
কাজ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে একজন তথায় যাইও । নামযশ 

কর্তৃত্বের বাসন|। জন্মের মত ত্যাগ করিবে। আমি যতদিন 
পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধো কাধ্য করিতেছেন-_ইহাতে 
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তোমাদের যতদিন বিশ্বান থাকিবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের" 

সম্ভাবনা নাই। 

অক্ষয় যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াঁছে, তাহা পরম সুন্দর | 

কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাঁর্দোষ। দ্বিতীয় সংস্করণে 

শুদ্ধ করিতে বলিবে। এই কথ মনে সদ রাখিবে যে, আমর। 

এক্ষণে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান । আমাদের প্রত্যেক কাধ্য, 

প্রত্যেক কথ! লোকে দেখিতেছে, শুনিতেছে-_-এই ভাব মনে 

রাঁখিয়। সকল কাধ; করিবে । 

যদি তুমি কাহাকে টাঁক। পাঠাই অর্থাৎ কাহার নামে, 

লিখিতে, তাহ! হইলে আজই আমি টাক পাঠাঁইতাম। টাঁক। 

পাঠাইবামাত্রই জমি খরিদ করিবে । আমাদের মঠের জন্য 

একট জমি দেখিতে থাক। কাছাকাছি হওয়। চাঁই, অর্থাৎ 

দুইটা জমি যাহাতে অতি নিকটে হয় এমন চেষ্ট। করিবে । 

কলিকাত। হইতে কিছু দূরে হয়ঃ চিন্তা নাই; যেখানে আমর! 
মঠ বানাইব, সেথাই ধুম মাচিবে। মহিম চক্রবত্তীর কথায় 
আমি পরম আনন্দিত হইলাম-_ এডিসি পর্বতে এক্ষণে 

গয়াক্ষেত্র বনিয়। গেল যে! সে কোথায়? তাহাকে, বিজয় 

গোন্বামীকে ও আমাদের সকল বন্ধুবর্গকে আমার বিশেষ 

প্রণয়-সম্ভাষণ দিবে ।'*" পরকে মারিতে গেলে ঢাঁল খাঁড়। চাই, 

অতএব ইংরেজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে । কালীর 

ইংরেজী দ্বিন দিন বেশ পরিফার হইতেছে । সারদাঁর ইংরেজীর 

অধোগতি হইতেছে ; তাহাকে 8০: 861৪ ( ফেনান ভাষ! ) 

পরিত্যাগ করিতে কহিবে। বিজাতীয় ভাষায় 110₹/87 8919 
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লেখা বড়ই ছুষ্ষর। তাহাকে আমার লক্ষ “সাবাস্”-_ওহি 

মরদ্ক1! কাম। তারকদাদাকেও ৮৮50008৮ (ব্যাকরণ )-ট 

একবার উল্টে নিতে বলবে। তাঁরকদাদার ইংরেজী ক্রমশ: দুরন্ত 

হয়ে আসছে। সকলেই ৪1] 90,৪১ “সাবান্, বাহাছুরে1”। 

আরম্ত অতি স্থন্দর হয়েছে । এ ডৌলে চল। ঈর্ধ্য।-সপিণী যদি 

ন| আলে ত কোন ভয় নাই, মা ভৈঃ। এ“মদ্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে 

মে ভক্ততমা মতাঃ।”১ মকলে একটু গন্ভীরভাঁব ধারণ করিবে। 

আমি হিন্দুধন্মের উপর কোন পুস্তক এক্ষণে লিখিতেছি না । 

তবে আমার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতেছি । [75০75 76]10107) 

18 80 ৪স10985101)১ ৪ 1/0009,00 10 01)1285 618০ 3817) 

(0'010])) &100 9 10086 5119800 60 680]) 11) 1013 0৮৮1) 

1%00080২. সারদ। একথ। বুঝিয়াছে বেশ। হিন্দুধশ্ন পরে 

দেখা যাইবে । হিন্দুধশ্ম বলিলে কি এদেশের লোক আসে__সন্কীর্ণ 

বুদ্ধির নামে সকলে পাঁলায়। আসল কথ, তী'র ধর্ম; হিন্দুর! 

বলুক হিন্দুধশ্ব__তদ্বৎ সর্ব (সেইরূপ সকলে )। তবে ধীরে 

ধীরে_-শনৈহ পন্থাঃ। নবাগন্তক দীননাথকে আমার আশীর্বাদ 

দিও। লিখিবার সময় বড়ই অল্প, সর্বদাই লেকচার, লেকচার, 

লেকচার । 7011৮5--090191)09-109799৮ 9781) 08 ( পবিত্রতা, 

ধৈধ্য, অধ্যবপায় )! মহেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি সকলকে আমার 

১। আমাৰ ভক্তগণেব যাহার] ভক্ত তাহাবাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ॥_গীতা 

২। প্রত্যেক ধন্ন সত্যেব এক একটি প্রকাশ, সেই একই সত্যকে প্রকাশ 

কবিবার এক একটি ভাষা, এবং আমাদিগকে প্রত্যেক নবনাবীব সহিত 

তাহারই ভাষায় কথা কহিতে হইবে । 
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প্রেমালিঙ্গন দিও । মাঠাকুরাণীকে আমার কোটি সাষ্টা্গ॥ 

গোলাপমা, যোগিনমা প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কার । 

অনেকে যে আমার পত্র এক্ষণে শুনছে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ 

কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে বলিবে। কিছু কিছু পেলা ন! 

হলে মঠ চলবে কি করে? একথ সকলকে খুলে বলতে 

হবেবৈকি! 

বিদেশ হতে যদি কেউ কিছু আমীর নামে পাঠায়, তাদের 

চিঠির জবাব দ্রিবে। ওটা একট! সাধারণ ভদ্রত।। ভবনাথ, 

কালীকষ্ণবাবু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবে। লাগ্ডেল 

অর্থাভাব লিখেছেন, তথাহি তারকদাঁদ|! বলি এতগুলে! লোক 

তাকে জানে, আর একট! মঠ চলবে না? তোমাদের কারুর 

কারুর মধ্যে একট! গুজ-গুজে ভাব এখনও আছে; সেট! 

যেদ্রিন একেবারে অপস্থত হবে সেদিন হতেই শকলবিধ কল্যাণ 

হবে। 

এদেশ হতে শীন্্ দেশে যাওয়ায় কোনও লাভ নাই । বলি, 

প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজলে দেশে মহাধ্বনি হয়। তারপর 

এদেশের লোকের মহাধনী ও ছাঁতিওয়ালা। দেশের লোকের 

পয়সাও নাই এবং ছাঁতি একেবারেই নাই ! 

ক্রমশঃ প্রকাশ্ত। তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? এ 
সন্ীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে । তার বিনাশ 

ন] হলে কল্যাণ অসস্ভব। আমার যদ্ধি টাক। থাকিত তোমাদের 

প্রত্যেককেই পৃথিবী-পধ্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না 

বেরুলে কোন বড ভাব হৃদয়ে আসে না। ক্রমে দেখা যাবে। 
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প্রন্থুর ইচ্ছা । সকল বড় কাজ ধীরে ধীরে হয়। ছুটে জমির 

কথ ভুলবে ন। এবং তোমাদের মধ্যে কে এ কাধ্যের ভার লইবে 

তাহা! লিখিবে। অপিচ গিরিশ ঘোষ ও অতুলের সহিত পরামর্শ 
করিবে। জমি আমার নামে খরিদ করিবে, অর্থাৎ মোট কথ। 

এই--অর্থং অনর্থং ; যার হাতে থাকিলে কারুর ঈর্ষ্য। হবে না, 

তারই হাতে থাকা ভাঁল। সাগ্ডেলকে, লাটুকে গরম কাঁপড 

(তার মনের মত) কিনে দিতে বলেছি এবং গোপালদাদাকে 

টাক] পাঠাতে বলেছি এবং হুটকোকে টাক! দিতে বলেছি তার 

খণ-পরিশোধের জন্য | 

দক্ষ ও হরিশের কথ। কেউ লেখ নাই কেন? তাদের 

তোমরা খবর নাও কিনা? সান্ন্যাল ছুঃখ পাচ্ছে, তার কারণ 

তার মন এখনও গঙ্গাজলের মতন হয় নাই, নিষ্কাম এখনও হয় 

নাই, ক্রমে হবে। যদি বাঁকটুকু একদম সিদে করে ত আর কোন 

দুঃখ থাকিবে না। রাখালকে হরিকে আমার বিশেষ আলিঙ্গন 

প্রণায জানাইও। তাঁদের বিশেষ ষত্ব করিবে । তোঁমর! বাখাঁলকে 

দ্রিন ছুই জবরদস্ত ব্রত করিয়ে দিয়েছ নাকি? কাঁজটা ভাল কর 

নাই। যাক, চব্বি মার যাবে । রাখাল ঠাকুরের ভালবালার 

জিনিস--এ কথ। ভূলে না। 

কিছুতেই ভয় পেয়ো না। আমার যতদিন তিনি মাথায় 

হাত রাখছেন, ততদ্দিন কি কারুব্র দাবাবাঁর জো আছে? ভবেঘুং 

কঠাগতা: প্রাণা: (প্রাণ কগ্ঠাগত হউক ), তথাপি ভর পাবে 

না। সিংহ-বিক্রমের সহিত অথচ কুস্ুমমিব কোমলতার সহিত 

কাধ্য করিবে । এবারকাঁর মহোৎ্সবে খুব ধুম মাচাইবে। 
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খাওয়। দাওয়৷ অতি সাধারণ-__মহাপ্রসাদ, সরাতোগ, ফীড়াপ্রস্মদ , 

ইত্যাদি। পরমহংসদেবের জীবন-চরিত-পাঠ। বেদ বেদাস্ত 

পুথি একত্র করিয়া আরতি করিবে, এবং কিঞ্চিৎ পেলা আদায় 

করিবে। পুরানো! ভৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে । “আমন্তরয়ে 

তবস্তং সাশীর্বাদং ভগবতো রামকুষ্্য বহুয়ানপুরংসরঞচ” ইত্যাদির 

কয়েক লাইন লিখে তারপর লিখবে যে ঠাকুরের জন্মতিথি 
মহোঁৎ্সব এবং মঠ চাঁলাইবার খরচের জন্য আপনার সহায়তা 

প্রায়োজন। যদি আপনার অভিমত হয় ত অমুক স্থানে অমুকের 

নিকট টাক! পাঠাইবেন-_ ইত্যাদি । যদি মনে করে৷ যে, আমার 

নাম সই করলে লোকে টাঁক৷ দেবে, ত সই করে দিও। যদি 

না৷ হয় ত যেমন 01:01881115 (সাধারণত: ) “রামকৃষ্খসেবকাঃ 

সন্্যাসিন:১” অথবা এ প্রকার কোন রকম। আর এক প্যারা 

ইংরেজীতে লিখিবে। “লর্ড (প্রভু) রামকৃষ্ণ” শব্দের কোন 

অর্থ নাই; উক্ত নাম ত্যাগ করিবে, ইংরেজী অক্ষরে “ভগবান” 

লিখিবে। তারপর এক আধ লাইন ইংরেজী লিখিয়৷ 

দিবে। 
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১1 
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ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 

মহাশয়, 

আমর! আপনাকে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের _ তম 

জন্মোৎ্সবে আমাদের সহিত যোগদানের জন্য সাঁনন্দে আমন্ত্রণ 

করিতেছি । এই পুণ্য দ্রিনের অনুষ্ঠানের জন্য এবং আলমবাঁজারের 

মঠ পরিচালনার জন্য অর্থের একাস্ত আবশ্তক। আপনি যার 

মনে করেন যে, এই উদ্দেশ্টটি আপনার সহানুভূতির যোগ্য, তবে 

এই মহৎ কাধ্যে আপনার সাহাষ্য পাইলে আমরা বিশেষ 

কৃতার্থ হইব। 

€( তারিখ ) (স্থান ) ভবদীয় বিনয়াবনত 

( নাম) 

যদি যথেষ্ট অর্থসং গ্রহ হয়, কিয়দংশ খরচ করে বাঁকী একটা 

ফাণ্ড করে রাখবে এবং তোমাদের খরচ তা হতে চালাবে । 

ভোগের নাম করে সকলকে পিত্তি পড়িয়ে বাসি কড়কড়ে 

ভাত খাওয়াবে না। ছুটে! ফিল্টার তৈয়ার করবে। 

সেই জলে রান্না ও খাওয়া দুইই । ফিল্টার করবার পূর্বে জল 

ফুটিয়ে নেবে, তাহলে ম্যালেরিয়ার বাঁপ পলায়ন। সকলের 

স্বাস্থ্যের উপর প্রথম দৃষ্টি রাখিবে। মাটিতে শোওয়া ত্যাগ 
৩৮ 
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করিবে, পার যদি, অর্থাৎ যদি পয়সা জোটে ত বড়ই ভাল। 
ময়ল! কাঁপড় বাঁরামের প্রধান কারণ। এ সকল টাকার কাঁজশ 
সারদা তার বন্ধুদের পত্র লিখুক, এ প্রকার সকলে চেষ্টা কর। 
আমি এখানে চেষ্ট। করছি বৈকি? কিন্তু খালি আমার উপর 

কোন কাজে নির্ভর করিবে না। ভোগের বিষয় তোঁম।কে 

লিখি__কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ পায়সান্ন চড়াইবে ; তিনি তাহাই 

ভালবামিতেন। ঠীকুরঘর অনেকের সহায়ত করে বটে, কিন্তু 
রাজসিক তামসিক খাওয়! খাওয়ায় কোঁন কাঁজ নাই। আঙ্গুল- 

বাকাঁন এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজ কিঞ্চিং কমি করে, কিঞ্চিৎ 

গীতা উপনিষদাঁদি পাঠ করিবে । অর্থাৎ 01866118115) 

( জডোপাসন। ) যত কম হয় এবং 91017160911 (আধ্যাত্মিকতা) 

যতই বাড়ে, এই কথ। আর কি। সাগ্ডেল লিখছেন যে, হাঁজার 

হাঁজার লোক খালি ঘণ্ট। নাঁড়। দেখতে আসে। যদি এ কথ! সত্য 

হয় ত ওপ্রকাঁর লোৌক না: আপাই ভাল। ওর! মেঠাই খেতে 

আপে; এদিকে মঠের লোক ন। খেতে পেয়ে মার। খায়, তখন 

হাঁজাঁর হাজার লোক কোথায়? আর আমব। কি সর্বত্যাগ করে 

সাগ্ডেলের জন্য ঘণ্ট। বাজাতে এসেছি? সাঁগডেল কীাসারীপাঁডাম্ব 

বাম করুক গে, যদি ঘণ্ট। নাঁড়। তাঁর এতই ভাল লাগে। অথাৎ 

তিনি তার ছেলেদের মুখে খাচ্ছেন__তোমাঁর ঘণ্টা মাডার মধ্যে 
নয়। তাদের একচুল কষ্ট দিয়ে তোমার ঘণ্টা নাড়। সমস্যই 
বিফল হয়, অপিচ অমঙ্গল হয় তোমার নিজের। এ কথাটা 

রোজ একবার মনে রেখো । তিনি তোমার একলার জন্য ব! 

সাগ্ডেলের জন্ত এসেছিলেন কি জগ'তর জন্য? যদি জগতের 

৩৯ . 
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জন্য, তা হলে জগত্শুদ্ধ লোক যাতে তাঁকে বুঝতে পারে, এই 

ভাবে তাকে 1079597) করতে (লোকের কাছে ধরতে ) হবে। 

সেই জন্য স্বরেশ দত্তের পুথিতে যে আবোল-তাবোলগুলো 

আছে, সেগুলো দূর করে দিতে হবে-_বুঝতে পেরেছ কি? 
ওগুলো! ম-_বাবুর বুদ্ধিতে বোধ হয় স্থরেশ দত্ত লিখেছে__হুরি- 
বোল হরি! যাঁক্, তার উদ্দেশ্য ভাল, কেবল সেই ছোট বুদ্ধি। 

দক্ষিণেশ্বরের ভটচাজ্জির জীবনচরিত-_মাষ্টার মহাঁশয় চান, 

স্থরেশ বাবু লেখে-_ রামকৃষ্ণ পরমহংস তারা এখনও দেখতে পায় 

না। দুনিয়া তাদের দক্ষিণেশ্বরের কুঠরী | তবে 19 786 750৫ 

%06121279/ ?/075617 %)%118 07৮7 126 07 1127) 75666? 

0% ০71%/90907/, 7,০07 05%6 %/09%7" ৪০7১040% £0 7.১ যতক্ষণ 

আমাদের নামের সঙ্গে না যায়, ততক্ষণ কোন ভয় নাই। এসকল 

কথ! তোমর। কাউকে বলে! না-_অর্থাৎ সুরেশ দত্তের উদ্দেশ্য 

ভাল, বইও বেশ লিখেছে_ চলুক, কিছু কাঁজ হবে। তবে তারা 

তাকে কি ঘোড়ার ডিম বুঝেছে? সাগ্ডেল আমাকে তিন পাত 

লেক্চার দিয়েছে যে, মাঠাকুরাণীকে ভক্তি করতে হবে এবং 

তিনি আমায় কত দয়া করেন। সাগ্ডেলের এই মহা আবিষ্ছিয়ার 

জন্য ধন্যবাদ! তাঁর একট কিছু লিখবে! মনে করি; কিন্তু ভযকে 

পেছিয়ে যাই। যাক্, তাঁর ইচ্ছা হয় ত কালে হবে। মহেন্দ্র বাবু 

মঠ এক প্রকার চালাচ্ছেন ; তাকে শত শত ধন্যবাদ ; তিনি অতি 

৯ ভার জীবনচরিত যেই কেন লিখুক না, তোমরা তাব মধ্যে থেকে] না, 

অথৰ! তাকে প্রামাণ্য বলে মত প্রকাশ করো না। 
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মহৎ। সাগ্ডেলকে বলবে, যদি প্রতুর ইচ্ছা হয়, তার সাঁড়ে', 

পাঁচ সিকের চাকরি আঁ তিন কড়ার বুদ্ধি শীদ্রই ঘুচবে। তবে' 
তার কন্ম বাজার হাট করা; সেই কম্ম মন দিয়ে করলে-_অর্থাৎ 

তার ছেলেপুলের সেবা! করলেই তার পরম কল্যাণ হবে। লেক্চার 

ফেক্চার সে এ জন্মের মত সিকেয় তুলে রাখুক, আসছে বারে 

দেখ যাবে। তাকে নিজের বুদ্ধি খরচ করতে বারণ করো। 
যেমনটি বলি দাগ! বুলিয়ে যাক্, নইলে উল্টো৷ উৎপত্তি করে 

বসবে। হাজী হাজী করতে রহিও বৈঠি আপন! ঠীঁম্। 

যৌগেন কেমন আছে? হুটুকে! কি চাকরি করতে যাচ্ছে__ 

কি করছে? হুট্কোৌকে একটু লেখাপড়া শেখাবে__ এখনও বয়স 

আছে। সব খবর খুলে লিখতে হয়__একথ। খুব মনে রেখে । 

গুপ্ত পড়ছে শুনছে কেমন? তুলসী, লেট্রকে ঘুমুতে দিও, যা খেতে 

চায় দিও, তাঁড়। দিও ন| বিলকুল। বাবুবাম কি কচ্ছে, হরি, 

রাখাল কেমন আছে ইত্যাদি বিলকুল লিখবে। সকল কথ। 

খোলস! করে শুনবে__আবোল-তাবোল কে কি বল্লে হরমোহনী 

ডৌলে লেখবার দরকার নাই। হরমোহনের সাংসারিক অবস্থ। 

কেমন? তারকদাদ] খুব কাজ করছে; বাঃ! বাঃ! সাবাস্।; 

এরকম চাই । এক একট নক্ষত্রের মত ছুটে পড় দ্িকি! গঙ্গ। 

কি করছে? রাঁজপুতানায় কতকগুলো! জমিদার তাকে জানে; 

তাদ্দের কাঁছ থেকে ভিক্ষে করে মঠের জন্য টাকা পাঠাতে বলো-_ 

তবে সে মানুষ, নইলে ' কি হবে? 

শকচুন্ীর বই এই মাত্র পড়লাম। তাঁকে আমার লক্ষ- 
লক্ষাধিক প্রেমীলিঙ্গন দিবে । তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন ।, 
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ধন্য শ'কচুন্নী! শশকচুন্নী এ পুথি সকলকে শোনাক। মহোৎসবে 
শাকচুন্নীর পুথি সকলের সামনে যেন পড়ে। পুঁথি) অতি বড? 

যদি হয় ত চুগ্ধক চুম্বক করে যেন পড়ে। শীকষুন্ী একটাও 
আবোল-তাঁবোল লিখে নাই। আমি তার পুথি পড়ে যে কি 

আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলবে! শাকচুনীর প্থি যাতে 

খুব বিক্রি হয়, সকলে পড়ে চেষ্ট। করবে । তার পর শাকচুন্নীকে 

গায়ে গীয়ে গ্রচার করতে যেতে বল। বাহবা, সাবাস্, শাকচুন্ী ! 

সে তার কাজ করছে। গায়ে গাঁয়ে যাক, লোককে তার 

কথ। শোনাক--এর চেয়ে তার আর কি ভাগ্য হবে ?*."শশী, 

শাকচনীর পুথি এবং শ'াকচুন্ী |)17)5911 (নিজে ) 1009 

91906115609. 108889৪ ( জনসাধারণকে চমতকুত করবে )। 

আবে মোর শকচন্নী, তোরে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই! 

প্রভু তোর কগে বস্থন, দ্বারে দ্বারে তার নাম শুনাও। সন্ন্যাসী 

হবার আবশ্যক কিছুই মাই । শশী, 77৭5 ( জনসাধারণ )-এর 

মধ্যে সন্ন্যাসী হওয়। উচিত নয়। শীকচুমী 79 00 10076 
&1)08৮19 101 01)9 101158865 0£ 797008] ( বাঙ্গলার জনসাধারণের 

ভাবী বার্ভীবহ )। শকটচুন্নীকে খুব যত্বু করবে! তাঁর বিশ্বাস- 
ভক্তির ফল ফলেছে। শীকচুন্নীকে এই কটা কথা লিখতে 

বোলে।-_তার দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রচার খণ্ডে 

“বেদবেদাস্ত, আর আর সব অবতার ষা কিছু করে গেছেন, 

তিনি একল! নিজের জীবনে তা করে দ্রেখিয়ে গেছেন। তার 
জীবন না৷ বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় ন।__ 
কেন না, নত ৪৪ 009 9ফ0180860 (তিনি ব্যাখ্যাত্বরূপ 
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ছিলেন )। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ 

এসেছে । এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচগ্াল প্রেম পাবে। 

মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনি-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, 

্রাঙ্ণ চগ্ডাল-ভেদ, সব তিনি দূর কবে দিয়ে গেলেন। আর 

তিনি বিবাদভঞ্জন-__হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, খুশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি 

সব চলে গেল। এ যে ভেদাঁভেদে লড়াই ছিল, ত। অন্য যুগের; 

এ সত্যযুগে তার প্রেমের বন্যায় সব একাকার ।” 

এই ভাঁবগুলো তাঁর ভাষায় বিস্তাব করে লিগতে বলবে। 

যে তাঁর পূজ। করবে, সে অতি নীচ হলেও মূহুর্তমপ্যে অতি মহাঁন্ 

হবে__মেয়ে ব। পুরুষ । আর এবারে মাতৃভাব-_-তিনি মেয়ে 

সেজে থাকতেন-__তিনি যেন আমাদের মাতেমনি সকল 

মেয়েকে মার ছাঁয়। বলে দ্রেখতে হাবে। ভরতে দুই মহাপাঁপ__ 

মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে 

পিষে ফেলা । 1169 ৮2৪ 619 ১৪100] 01 ভ 00001)? 

97৮10117101 60০0 078880৪১ 905100 01 1] 10101 21) 

1.১ আর শাঁকচুন্নীও ঘরে ঘরে তার পূজ। করাক। ত্রাঙ্গণ, 

চগ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ__তাঁর পুজোয় সকলের অধিকার । যে 

ঘটস্থাপন] বা প্রতিমা করে তার পূজা করবে মন্ত্র হোক ব| ন। 

হোক- যেমন করে যে ভাষায় যার হাত দিয়ে হোক--খালি ভক্তি 

করে যে পূজ! করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এই ডৌলে লিখতে 

১ তিনি ভ্ত্রজাতিব উদ্ধাবকণ্ডা, ইতবসাধাবণেব উদ্ধাবক$|, উচ্চ-নাঁচ 
সধ্লেব উদ্ধাবকর্তী]। 
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বলে । কুছ পরোয়া নাই; প্রভু তার সহায় হবেন। 

কিমধিকমিতি 
| বে 

যে অভিধানের বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছিলে তাহা ছু-চার জন 

বন্ধুকে পাঁঠিয়েছি_-কি ফল হবে ত। জানি না। তুমি একখানা 

“নারদ, আর "শাগ্ডিল্য স্থত্র” এবং একখানা “যোগবা শিষ্ঠ_ষ। 

কলকাতায় তর্জম। হয়েছে__তা৷ পাঠিয়ে দিতে সাগ্ডালকে বলবে । 

“যোগবাশিষ্টেওর ইংরেজী তঙ্জমা, বাঙ্গল! নয়। ইতি 

শ"কচুন্নী যেন আমার 0011)101) (মত ) 11) 1018 10001 

( তার পুথিতে ) না ছাঁপে। তাকে মুখে তুমি বলবে, অথবা 

পড়ে শুনাবে। যাকে তাকে আমার ০07"891001709009 

( চিঠিপত্র ) পড়তে দিবে না। এই সমস্ত 17158 (গোপন )। 

কথা কানে হাটে । ইতি 

নরেন্দ্র 

(১৪) 
স্বাঁমী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

১৮৭৯৫ 

প্রিয়তমেষু, 

(তোমার পত্রে টাকা-পুছান ইত্যাদি সংবাদ পাইয়া অতিশয় 

আনন্দিত হইলাম । সাগ্ডেলের পত্রও পাইলাম । দেশে আসিবার 

কথা যে লিখিয়াছ, তাহ! ঠিক বটে; কিন্ত এদেশে একটি বীজ 
বপন করা হইয়াছে__-সহস! চলিয়! গেলে উহা! অঙ্কুরে নষ্ট 

হইবার লম্ভীবনা; এজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। অপিচ এখান 
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হইতে সকল কাধ্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারিবে । খেতড়ির 

রাজ।, জুনাগডের দেওয়ান প্রভৃতি সকলেই দেশে আঁমিতে লেখেন । 

সত্য বটে) কিন্তু ভায়া, পরের ভরস! করা বুদ্ধিমানের কাঁধ্য নহে। 

আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। সকলই 

হইবে ধীরে ধীরে ; আপাততঃ একট। জায়গ। দেখার কথাটা বিস্বৃত 

হইও না। একট। বিরাট জায়গ। চাই-_-১০ হাজার থেকে ২০ 
হাজার পধ্যন্ত_ একদম গঙ্গার উপর হওয়া চাই। যদিও হাতে 

পুঁজি অল্প, তথাপি ছাতি বড় বেজায়, জায়গার উপর নজরট৷ 

রাখবে । একট! নিউইয়র্কে, একটা কলিকাতায় এবং একটা 

মান্দ্রাজে; এখন এই তিনটা! আড্ড। চালাতে হবে, তারপর ধীরে 

ধীরে যেমন প্রভূ যোগান । 
যে যা করে, করতে দিও (উতপাত ছাঁড়। )। টাকাখরচ 

বিলকুল তোমার হাতে রেখে ।-" অধিক কি বলিব? তুমি 

ইদ্দিক ওদিক যাঁওয়াটা বড় একট! ত্যাগ কর। ঘর জাগিয়ে 

বসে থাক। '"" স্বাস্থ্যটার উপর বেজায় নজর রাখ। চাই__ 

পরে অন্য কথা। কড়িপাতি তোমার হুকুম তিন্ন যেন এক 

পয়সাও খরচ ন হয়। তারকদাঁদ। দেশপর্যটনে উৎস্থক__ 

বেশ কথা, তবে এসব দেশে বড়ই মাগগি, ১০০০২ টাকার কমে 

মাসে চলে না ( ধন্মপ্রচারকের )। তবে দাদার ছাতি আছে, 

খোদা দেনেওয়ালা-__সকলি ঠিক; তবে একটু ইংরেজী ভাষাটা 

দুরস্ত করতে হবে। অর্থাৎ ফলকথ। এই যে, এদের দেশের 

বাঘভান্ুকে-পান্রি পণ্ডিতদের মুখ হতে রুটী ছিনিয়ে নিয়ে 
€খেতে হবে এই বুঝ । অর্থাৎ বিছ্যের জোরে এদের দাবিয়ে দিতে 
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হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে । এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে 

সন্গাপী, না বোঝে ত্যাগ-টবরাগা ; বোঝে বিছ্যের তোড়, বক্তৃতার 
ধুম আর মহা! উদ্যোগ । তার উপর দেশশুদ্ধ লোক ছল খু'জবে 

_ পাত্রিবা ছলে বলে দাবাবার চেষ্টা করবে দিনরাঁত__-এ 

সকল বোঝা ছাড়িয়ে মত চালাতে হবে। জগদন্থার ইচ্ছায় 

সকলি সম্ভব । আমার মতে কিন্তু যদি তারকদাদ। পাঞ্জাব 

ব। মান্দ্রাজে কতকগুলি সভা ইত্যাদি স্থাপন করে বেড়ান ও 

তোমর। একত্রিত হয়ে 01081015390 ( সজ্ঘবদ্ধ ) হও ত বডই ভাল 

হয়। নূতন পথ আবিষ্কার করা বড় কাজ বটে; কিন্তু উক্ত 

পথ পরিষাঁর করা ও প্রশস্ত ও সুন্দর করাও কঠিন কাঁজ। 

আমি যেখানে যেখানে প্রভৃর বীজ বপন করে এসেছি, তোমরা 

যদি সেই সেই স্থানে কিয়খকাল বান করে উক্ত বীজকে বৃক্ষে 

পরিণত করতে পাঁর, তাহ হইলেও আমার অপেক্ষাও অনেক 

অধিক কাঁজ তোমর। করবে । উপস্থিত যার! রক্ষ। করতে পারে 

না, তার! অন্পস্থিতে কি করবে? তৈয়ারী রান্নায় একটু শন 

তেল দিতে যদি না পার, তা হলে কেমন করে বিশ্বাস 

হয় যে, সকল যোগাড় করবে? না হয় তারকদাদা আলমোডায় 

একটা হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন এবং সেথায় একটা লাইব্রেরী 

করুন, আমর। ছু দণ্ড ঠাণ্ডা! জাঁয়গায় বাস করি এবং সাধন- 

ভজন করি। য।হক, প্রভু যাকে যেমন বুদ্ধি দেন, আমার 

তাতে আপত্তিকি? অপিচ (৫০0896এ-_শিব। বঃ সন্ত পন্থানঃ 

(শুভ হউক, তোমাদের পথ কল্যাণময় হউক )। কিঞ্চিৎ 

অপেক্ষা করতে বল। এত উতলা হলে কি হবে? তোমর! 
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সকলে দুনিয়া ফিরে বেড়াবে, ভয় কি? তারকদাদার হৃদণ্মে 

মহ! উত্সাহ আছে; এজন্য তাহা হতে আমি অনেক আশা 

করি। তাঁরকদাঁদার সহিত এক থিওসফিষ্টের মুলাকা হয়। 

সে লগুন হতে আমাকে এক চিঠি লিখে । তার পর আর 

ত তার খবরাখবর নাই । সেব্যক্তি ধনী বটে, সে তারকদাদার 

উপর শ্রদ্ধাবানও বটে। তার নামট। ভূলে গেছি। সেত্তীকে 

লগুনীর্দি ভ্রমণ করাইতে পারে; এবং আমি ঘষে কাধ্য 

কৰিতে চাই, তাহ! সমাধানের জন্য তোমাদের কয়েক জনকে 

ইউরোপ ও আমেরিকা দেখাইয়া লওয়া অবশ্ত কর্তব্য । এই 

চক্রভ্রমণের পর হৃদয় উদ্দার হবে, তখন আমার 199% (ভাব) 

বুঝতে পারবে ও কাজ করতে পারবে । তবে আমার হাতে 

টাকা নাই, কি করি? শীঘ্রই প্রভু রাস্ত। খুলে দেবেন এমন 

ভরপ। আছে । এ লমকল খবর ও আমার হৃদয়ের ভালবাস। 

তারকদাদাকে দিও ও আলমোডায় একট। কিছু আড্ডা স্থাপনে 

বিশেষ যোগাড় দেখতে বলবে । 

চুনীবাবু এক পত্রে জানাইতেছেন যে, তাহার শারীরিক ও. 
সাংসারিক অবস্থা বড়ই মন্দ ইত্যাদি । অসীমের চাকরী হয়, 

আমার ইচ্ছা । তিনি অতিশয় বিপদগ্রস্ত । তুমি গোপনে তাহাকে 

বলিবে যে, তিনি অসীমকে আর এক বৎসর পড়ান এবং বিবাহ 

কদাপিও না দ্রেন। ছুই তিন মাসের মধ্যে আমি তাহাকে 

সাহায্য করিতে পারিব। তার পর আমি দেশে এলে দেখা 

যাঁবে। রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে 

আমাদের ত্যাগ করে দিলে__হাবাতে (গরীব ছোড়াগুলে। ) 
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অমে করে; কেবল বলরাম, স্থরেশ, মাষ্টার ও চুনীবাঁবু এর! 

সকলে বিপর্দে আমাদের বন্ধু। অতএব এদের ' খণ আমর! 

কখনও পরিশোধ করতে পারব না। তুমি এ বিষয় অন্বী কাহাকেও 

বলবে না। অপিচ গোপনে চুনীবাবুকে বলবে যে, ডর কোনও 
ভয় নাই। যাহার! প্রুর আশ্রিত তাদের কোনও ভয় নাই। 

আমি ক্ষুদ্র জীব, কিন্ত প্রভৃর অনস্ত এশ্বরধ্য--মাঁতভৈঃ মাতৈঃ! 

বিশ্বাস যেন না টলে। অসীমকে আর এক বংসর পড়তে দাও 

এবং চুনীবাবুকে পেটভরে ঘ। ইচ্ছে তাই খেতে বল-_এ চিঠি পাবার 
পূর্বেই তার রোগ তিন ভাগ আরাম হয়ে গেছে। প্রভূ অতি 

শীঘ্রই সকল বন্দোবস্ত করে দেবেন। একদম নিশ্চিন্ত হতে 

বলবে-__দেন। ফেনা সব উড়ে যাঁবে-_কিছু ভয় নাই। দুশ, চারশ 

টাঁক। দ্রেনা কি দেন? মাভৈঃ:! খুব আনন্দ করতে বল-_ 
তার আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম ? 

ইতি সদৈকহদয়ঃ 

নরেন 

পুনশ্চ-হুটকোঁর দেনা__যেমন পূর্বেবে লিখিয়াছি-_ঘদি বড় 
তাড়। দেয় ত মঠের টাকা থেকে দিও । পরে আমি ভঙ্তি 

করে দিচ্ছি । রাখাল, তুই যেন কুল ভয় পাস নে। **. 

টক! গড় গড় করে আসবে--তোড়া তৈয়ার হচ্ছে! দেশে 

গিয়ে যেমি আঙ্গুল দিয়ে ছ্টোব, অমনি গড় গড়িয়ে আসবে 

- আর কি! একটা 10 (বড়) 10109 (স্থন্দর) জায়গার 

উপর নজর রেখো ; কিন্ত কথ। ফাস করো না। 

নরেন 
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5৫: 

আমেরিকা 

১৮৯৫ (শরতকাল ) 
প্রিয় আলানিঙ্গ। 

আমাদের কোন পজ্ঘ নাই--আমর। কোন সঙজ্ঘ গড়তেও চাই 

না| স্ত্রী বা! পুরুষ যে কেহ ঘা কিছু শিক্ষা দিতে, য। কিছু প্রচার 
করতে চায় তদ্বিষয়ে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনত' আছে। 

যদি তোমার ভিতরে ভাব থাকে, তবে তুমি কখনই অপর 

পাচজনকে আকধণ করতে অসমর্থ হবে ন!। থিওসফিষদের 

কাধ্যপ্রণালীর অন্ঠসরণ আমর। কখনই করতে পারি ন।-_-তার 
সোজা কারণ এই যে, তার! একটি সজ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আর 

আমর তা৷ নই। 

আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে_ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক একটি 

ব্যক্তিকে শিক্ষ! দিয়ে গড়ে তোলা ছাড় আমার অন্য উচ্চাকাক্ষ। 

আর নাই। আমি অতি অল্পই জানি-__-সেই অল্পব্বল্ল যা! জানি 

তার কিছু চেপে না রেখেই আমি শিক্ষা দিয়ে যাই। যে বিষয়ট! 

জানি না, সেট! স্পষ্ট স্বীকীরই করি যে, উহা! আমার জান! নাই। 

আর থিওসফিষ্ট, শ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার 

কাছ থেকেই হোক, লোক কিছুই সাহাষ্য পাচ্ছে জানলে আমার 

এত আনন্দ হয় তা কি বলব । আমি ত একজন সন্স্যাপী-_স্থতরাং 

এ জগতে আমি ত কারও গুরু বা প্রভূ নই, আমি ত সকলেরই 

দ্রাস।... যদি লোকে আমায় ভালবাসে বাস্থক, তাদের খুশী, 

গণ! করে করুক-_তাদের খুশী । 
৪৯ 



পত্রাবলী 

* প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকেই করতে হবে-_ 

প্রত্যেককেই নিজের কাজ নিজে করতে হবে || আমি কোন 

সাহায্য খুঁজি না, পেলে ত্যাগ করি নাঃ; আর ।জগতে কোন 
সাহায্য দাবি করবারও আমার অধিকার নাীই!। কেউ যে 

আমায় সাহাঁষ্য করেছে বা করবে, সে আমার প্রতি তার দয়া, 

উহাতে আমার দাবিদাওয়। কিছু নাই ; স্বতবাং উহার জন্ত আমি 

চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ । 

যখন আমি সন্ন্যাপী হই, তখন আমি বুঝেস্থঝেই এ পথ 

নিয়েছিলাম; বুঝেছিলাম, শরীরটাকে অনাহারে মরতে হবে। 

তাতে কি হয়েছে? আমি ত ভিখারী। আমার বন্ধুরা সব 

গরিব। আমি গরিবদের ভালবামি। আমি দারিদ্র্যকে সাদরে 

বরণ করি। কখনও কখনও যে আমায় উপবাম করে কাঁটাতে 

হয়, তাতে আমি খুশী। আমি কারও সাহাঁধ্য চাঁই নাঁ তাতে 

ফল কি? সত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে, আমার সাহায্যের 

অভাবে সে নষ্ট হয়ে যাবে ন।। "স্থখে দুঃখে সমে কত্বা লাভালাভৌ৷ 
জয়াজয়ৌ। ততো! যুদ্ধায় যুজ্যন্”__স্থুখ-দুঃখ, লাঁভ-অলাভ, জয়- 
অজয়, গব সমান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ( গীতা )। 

এইরূপ অনস্ত ভালবাসা, অর্বাবস্থায় এইরূপ অবিচলিত 

সাম্যভাব থাকলে এবং হর্ধ্যা দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে 
তবে কাজ হবে। তাতেই কেবল কাজ হবে, আর কিছুতেই 

নয়। ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 



(১৬) 

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত 

জানুয়ারী, ১৮৯৬ 

প্রিয় সারদা, 

***তোবর কাগজের 108৪ ( সঙ্গল্প ) অতি উত্তম বটে এবং 

উঠে পড়ে লেগে যা» পরোয়া নেই। ৫০০২ টাকা পত্রপাঠ 
পাঠিয়ে দেব, ভাবন। নাই টাকার জন্য । আপাততঃ এই 

চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার করে নে। এই চিঠির 

জবাব-_-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০২ টাঁক। পাঠিয়ে দেব। ৫০০২. 

টাকায় কিছু আসে যায় কি? খ্রীষ্টিয়ান, মুনলমান ধর্প্রচারের 
ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশীধশ্মের প্রচার এখন করে 

ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবীজান| মুসলমানকে ধরে 

যদি পুরানে। আরবী গ্রন্থের তকঙ্জম। করাতে পার, ভাল হয়। 

ফাঁপী ভাষায় অনেক [00180 10156075 (ভারতীয় ইতিহাস) 

আছে। ঘযদ্দি সেগুলে৷ ক্রমে ক্রমে তজ্জমা করাইতে পার, 

একটা! বেশ 19801871661) ( বাঁরমেসে বিষয় ) হবে। লেখক 

অনেকগুলো! চাই। তার পর গ্রাহক যোগাঁড়ই মুস্বিল। 
উপায়__তোর! দেশে দেশে ঘুরে বেড়ীস, বাঙ্গালা ভাষা যেখানে 

যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গতিয়ে দিবি। "চালাও 

কাগজ, কুছ পরোয়। নাই । শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে 

পড়ে লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? 
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€ুই খুব বাহাঁছুরী করেছিন। বাহব', সাবাস! গুতগ্ুতেগুলে। 

পেছু পড়ে থাকবে হা করে, আর তুই লম্ফ 'দিয়ে সকলের 
মাথায় উঠে যাঁবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার কর্ছে_না হবে 

ওদের উদ্ধার না হবে আর কারুর। যোচ্ছৰ এমনি মাচাবি 

যে, ছুনিয়াময় তাঁর আওয়াজ যাঁয়। অনেকে আছেন, ধার। 

কেবল খুঁত কাঁড়তে পারেন; কিন্তু কাঁজের বেল। ত “খোঁজ 

খবর নহী পাঁওয়ে।” লেগে যা, যত পারিপ। পরে আমি 

ইণ্ডিয়ায় ( ভারতে) এসে তোলপাড় করে তুলব। ভয় কি? 
“নাই নাই বললে সাপের বিষ উডে যাঁয়।”-__নাই নাই বলে 

যে নাই হয়ে যেতে হবে 1... 

গঙ্গাধর খুব বাঁহাছুবী করছে। সাবান! কাঁলী তাঁর সঙ্গে 

কাজে লেগেছে ।, খুব সাবাপ। একজন মান্দ্রীজে যা, একজন 

বন্ধে যা। তোলপাড় কর্-_তোলপাড় কর্ ছুনিয়া। কি বলব 

আপ্লোস-যদি আমার মত ছুট! তিনটা তোদের মধ্যে খাকত-_ 

ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে 

হচ্ছে। তোলপাড় কর্-_তোলপাড় কর্। একটাকে চীন দেশে 

পাঠিয়ে দে, একটাঁকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ 
নয়।-**সন্স্যিপীর দলকে হৃস্কার দ্রিতে হবে। হ-রু, হ-ব্, 

শ-_স্তে! 

তোমাদেরই 

বিবেকা নন্দ 
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মিং ই টি ্রাডিকে লিখিত 

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা 

নিউইয়ুক 

১৬ই জান্য়ারী, ১৮৯৬ 

নেহা শীর্বাদভাজনেষু, 

বই কয়খানির জন্য অশেষ ধন্তবাঁদ। “সাংখ্যকাঁরিক1” অতি 

স্ন্দর গ্রন্থ, এবং “কুম্মপুরাণে' আশান্তরপ সব না পেলেও 

ওতে যোগসহ্গন্ধে কয়েকটি শ্লোক আছে। আমার পূর্বের 

চিঠিতে 'ষোগন্থত্র” এই শব্দটি বাদ পড়েছিল। বহু প্রামাণিক 

গ্রন্থ হতে পাদটীক। সংযুক্ত করে আমি এ গ্রস্থখানির অনুবাদ 
করছি । “কুম্মপুরাণের' পরিচ্ছেদটি আমার টীকাঁর মধ্যে দিতে 

চাই । আমি মিস্ ম্যাকলাউডের কাছ থেকে তোমার ক্লাস- 

গুলির খুব উৎসাহপূর্ণ বিবরণ পেয়েছি । মিঃ গলস্ওয়াদ্দি এখন 

খুব আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়। 

এখানে আমার র্লাসগুলি ও রবিবাঁপরীয় বক্তৃতাগ্ডুলি আরম্ভ 

করেছি। ছুটী কাঁজই খুব উৎসাহ জাগিয়েছে। এই ছুই 
কাজের জন্য আমি টাক লই না; তবে হলের খরচ চাঁলাবার 

জন্য ( সভাদিতে ) কিছু চাদ। উঠাই। গত রবিবারের বক্তৃতাঁটি 

খুব প্রশংস1! অর্জন করেছে, এবং উহা খবরের কাগজে 

বেরিয়েছে । আগামী সপ্তাহে আমি তোমায় কয়েক সংখ্য। 

পাঠিয়ে দেব। ওতে আমাদের কাঁজের একটা সাধারণ 
পরিকল্পনা! ছিল। 
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ৎ আমার বন্ধুরা একজন সা্কেতিক লেখক ( গুড উইনকে ) 

নিযুক্ত করায় এই সমস্ত ক্লাসের পা$ঠগুলি ও বতৃত্বাগুলি লিপিবদ্ধ 
হচ্ছে। প্রত্যেকটির এক এক কপি তোমাকে! পাঠিয়ে দেবার 
ইচ্ছা আছে। এ সব থেকে তুমি হয় তকিছু চিন্তার খোঁবাঁক 

পেতে পার। এখানে আমি তোমার মত এমন একজন শক্তি- 

শালী লোক চাই, যাঁর বুদ্ধি, যৌগাত। ও ভালবাসা আছে । এই 
সর্বজনীন শিক্ষার দেশে সকলকেই যেন গলিয়ে একটা সাধারণ 

মাঝারি স্তরে নামিয়ে আন। হয়েছে; ষে কয়জন যোগ্য ব্যক্তি 

আছে, তারা যেন গতানুগতিক অর্থাঞ্জনের গুরুভারে পীড়িত। 

পল্লী অঞ্চলে আমার একটি জমি পাবার সম্ভাবনা! আছে; 
তাতে কয়েকটি বাড়ি, বহু গাছ ও একটি নদী আছে । উহাকে 

গ্রীষ্মকালে ধ্যানভূমিরূপে ব্যবহার করা চলবে । অবশ্ত আমার 

অনুপস্থিতিতে ওটার দেখাশুনার জন্য এবং টাঁকাঁকড়ি লেনদেন, 

ছাঁপা ও অন্যান্য কাঁজের জন্য একটি কমিটির প্রয়োজন হবে। 

আমি নিজেকে টাকাঁকড়ির ব্যাপার থেকে একেবারে 

আলাদা! করে ফেলেছি; অথচ টাকাঁকড়ি না হলে কোন 

আন্দোলন চলতে পারে না। স্কৃতরাং বাধ্য হয়ে কাধ্যপরি- 

চালনার সমস্ত দাঁয়িত্ব একটি কমিটির হাতে দিতে হয়েছে; তার 

আমার অনুপস্থিতিতে এই সব চালিয়ে যাবে। স্থিরভাবে কাজ 

করে যাওয়া আমেরিকানতদর ধাতে নাই। কেবল দলবেঁধে 

কাজ করতেই তার! জানে । স্কতরাঁং তাদের তাই করতে দিতে 

হবে। প্রচারের দিকটায় ব্যবস্থা এই হয়েছে যে, আমার বন্ধুরা 
প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এদেশের জীঁয়গাঁয় জায়গায় ঘুরে বেড়াবে 
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এবং তার! স্বতন্ত্র দল গঠন করতে পারবে । এ হচ্ছে বিস্তাবেবু 
সব চেয়ে সহজ উপায়। অতঃপর যখন আমর যথেষ্ট বলশালী 

হব, তখন আমাদের শক্তিরাঁশিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য আমর৷ 
বাৎসরিক সম্মেলন করব । 

কমিটিটা নিছক কাজ চাঁলানর জন্য এবং উহা! নিউইয়র্কে 

সীমাবদ্ধ। 

সতত স্রেহপরায়ণ ও আশীর্বাদক 

তোমার 

বিবেকানন্দ 

(১৮) ইং 

আমেরিকা 
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৬ 

'প্রয় আলাসিঙ্গা, 

এতদিনে তুমি আমার প্রেরিত “ভক্তিযোগের” কপি (ছাপাবার 

মত') যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত পেয়েছ। আমি 'ত্রঙ্গবাদিন্, 

কাগজের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের শেষ সংখ্য। পেয়েছি । 

'ত্রহ্মবাদ্িন্”-এর বিগত কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার একটু 
সন্দেহ জাগছিল-_-তোমরা থিওসফিট্টদের দলে যোগ দেবে নাকি ? 

এবারে তোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মলমর্পণ করেছ। 

তোমাদের মন্তব্যের স্তস্তে থিওসফিষ্টদের বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন 

প্রকাশ করলে কেন? থিওসফিই্দের সঙ্গে আমার কোনরকম যোগ 

আছে লন্দেহ কবলে ইংলগু ও আমেরিক। উভয়ন্তর আমীর কাঁজের 

ক্ষতি হবে, আর ত। হতেই পারে । যাঁদের মাথার কিছু গোল নেই, 
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এরূপ সকলেই তাঁদের ভ্রাস্ত মনে করে; আর তার৷ যে মনে করে, 

সে ঠিকই করে-_আর তোমরাও তা ভালরপেই জান। আমার 

আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা আমার উপর টেকা দেবর চেষ্টা করছ। 
তোমরা মনে করছ, থিওসফিষ্টদের নামে বিজ্ঞাপন 'দিলে ইংলগ্ডে 

অনেক গ্রাহক পাবে । তোমরাও যেমন আহাম্মক । 

আমি থিওসফিট্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাঁই না; কিন্ত আমার 

ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া । তাঁরা কি 

বিজ্ঞাপনের জন্য তোমাদের টাক] দিয়েছিল? তোঁমর! আগ-বাড়িয়ে 

বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কেন? আমি আবার যখন ইংলগ্ডে ফা, 

. তোমাদের জন্য যথেষ্ট গ্রাহক যোগাড় করব। 

আমি বিশ্বাসঘাতক কাঁকেও চাই না। আমি তোমাদের 

স্পষ্ট বলে রাখছি, কোন বদমাস আমার উপর চাল মেরে যাবে, 

এ আমি হতে দেব না। আমার সঙ্গে কপটতা চলবে না। হয় 

তোমরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দাও আর তোমাদের কাগজে প্রকাশ্য 

ভাবে বিজ্ঞাপন দাও যেঃ তোমরা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্রব 

ত্যাগ করে থিওসফিট্টদের দলে যোগ দিয়েছ, অথব। তাদের সঙ্গে 

সংশব একদম ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই 

বলছি। একজন, মাত্র একজন যদি আমার অনুসরণ করে, সেও 

ভাল, কিন্তু সে যেন মৃত্যু পধ্যস্ত বিশ্বাসী থাকে । সিদ্ধি ব৷ 
অসিদ্ধি আমি গ্রাহই করি-না। সমগ্র জগতে প্রচারকারধ্যের 

মিছে কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যখন ইংলগডে 

ছিলাম, তখন কি তাদের কেহ আমার সাহায্যার্থে এসেছিল ? 

বাজে আহাম্মকি যত! আমি হয় আমার আন্দোলনটিকে 
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সম্পূর্ণ খাঁটী রাখবো, তা না হয়, মোটেই আন্দোলন 

চালাব না। ইতি 

তোমার 

বিবেকানন্দ 
পু_-তোমরা কি ঠিক করলে, তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। 

আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়বাঁর নয়। ইতি 

বি__ 

পুঃ_ব্রহ্মবাদিন্, বেদান্ত প্রচারের জন্য, থিওসফি প্রচারের জন্য 

নয়। তোমাদের যদি উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, তবে গোঁড়। থেকে 

আমাকে তা বল উচিত ছিল। পরিষ্ণার ভাবে নিজেদের 

অভিপ্রায় না জানিয়ে কাধ্যকালে অন্তরূপ করতে দেখলে আমি 

প্রায় ধৈধ্য হাঁবিয়ে ফেলি। 

বি-_ 

পু জগত্টা এই | যাদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং 
সবচেয়ে বেশী সাহাধ্য কর, তারাই তোমায় ঠকাতে চায়। ম্বণিত 

সংসার!!! বি-_ 

(১৯) 
স্বামী যোগানন্দকে লিখিত 

২২৮, পশ্চিম ৩৯ নং রাস্তা, নিউইয়র্ক, 

২৪শে জান্য়ারী, ১৮৯৬ 

যোগেন ভায়া, 

অড়হর দাল, মুগের দাল, আমসত্ব, আমসি, আমতেল, 

আমের মোরববা, বড়ি, মসলা সমস্ত ঠিক ঠিকানায় পৌছিয়াছে। 

৫৭ 



'পত্রাবলী 

বল্ অব. লেডিং-এতে ( মাল-চাঁলানের বিলে ) নাম সহি করিবার 
ভুল হইয়াছিল ও ইন্ভয়েস (চালান ) ছিল না তজ্ন্য কিঞ্চিৎ 

গোল হয়। পরে, যাহা হউক, ভালোয় ভালোয় সমস্ত দ্রব্য 

পৌছিয়াছে। বহু ধন্যবাদ! এক্ষণে যি ইংলগ্ডে ট্রা্ডির ঠিকানায় 
_ অর্থাৎ হাইভিউ, ক্যাভার্যাঁম, রিডিং-এতে__& প্রকার দাঁল 

ও কিঞ্চিৎ আমতেল পাঠাও ত আমি ইংলগ্ডে পৌছিলেই পাইব। 

ভাজ মুগদাল পাঠাইবার আবশ্যক নাই। ভাজ। দাঁল কিছু অধিক 

দ্রিন থাকিলে বোধ হয় খারাপ হয়ে যায়। কিঞ্চিৎ ছোলার দাল 

পাঠাইবে। ইংলগ্ডে ডিউটি (শুক্ক ) নাঁই-_মাল পৌছিবার কোন 

গোল নাই। ট্রািকে চিঠি লিখিয়া দিলেই সে মাল 

'লইবে। ইতি 

তোমার শরীর এখনও সারে নাই বড়ই দুঃখের বিষয়। খুব 

ঠাণ্ডা দেশে যেতে পার, শীতকালে যেখানে বরফ বিস্তর পড়ে__ 

যথা দাঙ্জিলিং? শীতের গুঁতোয় পেটভায়। দুরন্ত হয়ে যাবে, 

যেমন আমার হয়েছে । আর ঘি ও মসলা খাওয়া একদম ছেড়ে 

দিতে পার? মাখন ঘির চেয়ে শীত্র হজম হয়। অভিধান 

পৌছিলেই খবর দ্িব। আমার বিশেষ ভাঁলবাসা৷ জানিবে ও 
সকলকে জানাইবে। নিরঞগ্ঁনের খবর এখনও ঠিকানা করিতে 
পার নাই? গোলাপ মা, যোগেন মা» রামরুষ্জের মা, বাবুরাঁমের 

মা, গৌর ম৷ প্রভৃতি সকলকে আমার প্রণামাদি জানাইবে। 
৬মহেন্দ্রবাঁবুর স্ত্রীকে আমার প্রণাম দিবে । 

তিন মাস বাদে আমি ইংলগ্ডে আমিতেছি, পুনরায় 

_ুজ্জুগের বিশেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য । তাঁরপর আনছে শীতে 
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ভারতবর্ষে আগমন । পরে বিধাতার ইচ্ছ।। সারদ। যে কাগজ 

বার করতে চায়, তার জন্য বিশেষ যত্ব করিবে। শশীকে যত 

করিতে বলিবে ও কালী প্রভৃতিকে । কাহারও এক্ষণে ইংলগ্ডে 

আমিবার আবশ্যক নাই। আমি ভারতে যাইয়া তাদের তৈয়ার 

করিব। তারপর যেথায় ইচ্ছ! যাইবে । কিমধিকমিতি__ 

বিবেকানন্দ 

পু-_নিজের কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে 

গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দৌঁষেই আমাদের জাতের 

সর্বনাশ হইয়াছে । হ্ৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল ছুঃখের 

কারণ। অতএব এ ছুইটি পরিত্যাগ করিবে । কার মধ্যে কি 

আছে, কে জানে প্রভূ বিনা? সকলকে 00107010106 (স্থবযোগ ) 

দাঁও। পরে প্রভৃর ইচ্ছা । সকলের উপর সমান গ্রীতি বড়ই 

কঠিন, কিন্তু তা না হলে মুক্তি হবে না । ইতি-__ 

বি 

(২০) ইং 
মিঃ ই টি ট্রাডিকে লিখিত 

২২৮, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক বাস্ত। 

নিউইয়ক 

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬ 

নেহা শীর্বাঁদভাঁজনেষু, 

ভারতবর্ষ থেকে যে সন্যাসী আসবেন, তিনি তোমাকে 

অন্বাদের কাজে এবং অন্য কাজেও সাহাযা করবেন নিশ্চিত। 

অত:পর আমি যখন ( ওখানে ) ষাব, তখন তাঁকে আমেরিকায় 
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পাঠিয়ে দেব। আজ আর একজন সন্গ্যাসীকে তালিকাভুক্ত করা 
হল । এবারের আঁগন্তকটি একজন পুরুষ ; সে খাঁটি আমেরিকান 

এবং ধর্বপ্রচারক হিসাবে এদেশে তার কিছু খ্যাতি আছে। তার 
নাম ছিল ডাঃ স্্ীট। এখন সে যোগানন্দ, কারণ ঘোগেব দিকেই 

তার সব ঝোঁক। 

আমি এখান থেকে ব্রঙ্গবাদিনে নিয়মিতভাবে কাঁধ্যবিবরণ 

পাঠাচ্ছি । সে সব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে । ভারতে কিছু পৌছাতে 

কি দীর্ঘ সময়ই না লাগে! আমেরিকায় কাজ সুন্দর গড়ে উঠছে। 

শুরু থেকেই কোন আজগুবি না থাকায় আমেরিকার সমাজের 

সেরা লোকদের দৃষ্টি বেদাস্তের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ফরাসী 
অভিনেত্রী সার! বার্হার্ড এখানে “ইতৎশীল' অভিনয় করছেন। 
ইহা] কতকটা ফরাসী ধাজে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে 

ইতৎশীল নামী এক গণিকা বোধিদ্রম-মূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে 

সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। 

সে কিন্ত সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে । যা হোক, শেষ 

বক্ষাই রক্ষা_গণিক। বিফলকাঁম হল! ম্যাদাম বার্ণহার্ড গণিকার 

অভিনয় করেন। 

আমি এই বুদ্ধব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম । ম্যাদীম 

কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে 

চাইলেন। আমার পরিচিত এক সন্ত্রস্ত পরিবার এই সাক্ষাতের 

ব্যবস্থা করলেন। তাতে ম্যাদাম ব্যতীত বিখ্যাত গায়িকা 

ম্যাদীম এম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেস্লাও ছিলেন । 

ম্যাদাম ( বার্ণহাঙ ) খুব স্কশিক্ষিতা মহিলা এবং দর্শনশাস্থ 
ঙ ৬০ 
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অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। এম যোবেল ওৎস্থৃন্সা 

দেখাচ্ছিলেন; কিন্তু মিঃ টেস্ল। বৈদাস্তিক প্রাণ ও আকাশ 

এবং কল্পের তত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তীর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে কেবল এই তত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার 

জগছ্যাঁপী মহৎ, সমষ্টি-মন, ব্রদ্ম! বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। যি: 

টেস্ল। মনে করেন, তিনি গণিতের সাহাঁষ্যে দেখিয়ে দিতে 

পারেন যে, জড় ও এক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত কর 

যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নৃতন গণিতমূলক 

প্রত্যক্ষগ্রমাণ দেখবার জন্য তার কাছে আমার যাবার কথ। 

আছে। 

তা যদি প্রমাণ হয়ে যাঁয়, তবে বৈদাস্তিক স্থষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম 
ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি এক্ষণে বেদান্তের স্থষ্টিবিজ্ঞান 

ও পরলোকতত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক 

বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের এ তত্বগুলির সম্পূর্ণ একা দেখছি 
উহাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার 

হয়ে যাবে। আমি পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখান। 

বই লিখব মনে করছি ।* উহার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে 

স্যগ্টিবিজ্ঞান__তাতে বেদাস্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞ/নের সামপ্রন্য 

দেখান হবে। 

« স্বমিজী ঠিক এই তাবেব কোন পুন্ক লিখিয়া যাইতে পাবেন নাই। 

তবে এই সময়ের পরবন্তী অনেক বক্তৃতায় এই তন্বগুলির কিছু কিছু আস 

পাওয়া যায়। 
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না স- নিরপেক্ষ। পূর্ণতা 
| 

ৃ 
মহৎ বা ঈশ্বর ₹ আছ্া স্ষ্টিশক্তি 

| | ূ | 
প্রাণ ও আকাশ ₹ শক্তি ও জড় 

পরলোকতত্ব কেবল অদ্বৈতবাদের দিক থেকে দেখান হবে। 

অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন-ৃত্যুর পর আত্ম! প্রথমে আদিত্যলোকে, 
পরে চন্রলোকে ও তথ! হইতে বিছ্যুল্লোকে যান; সেখান থেকে 

একজন পুরুষ এসে তীকে ব্রহ্ষলোকে নিয়ে যায়। ( অদৈতবাদী 

বলেন, তার পর তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। ) 

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার ঘাঁওয়া আসা নাই, আর 

এই যে সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ__এগুলি আকাশ 

ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপত্তি মাত্র । অর্থাৎ সর্ধনিম্ 

বা! অতি স্ুুল স্তর হচ্ছে আদিত্যলোক ব। এই পরিদৃশ্তমান 

জগং্-_-এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরপে ও আকাশ স্ুলভূতরূপে 

প্রকাশ পাচ্ছে । তারপর হচ্ছে চন্রলোক--উহা1 আদিত্যলোককে 

ঘেরে আছে। এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ 

দেবগণের আবাঁসভূমি-__ অর্থাৎ এখানে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং 

আকাশ তন্মাত্র! ব! সুক্ভৃতব্ূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এরও ওপর 

বিছ্যললোক-_অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যেখানে প্রাণ আকাশের 

সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বল্লেই হয়, আর তখন বল! কঠিন যে, 

বিদ্যুৎ জিনিসট| 'জড়বিশেষ ব শক্তিবিশেষ। তারপর 
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ব্রহ্মলোক-_ সেখানে প্রাণও নেই, আকাশও নেই; সেখানে এই 
উভয়ই মূল মন বা আগছ্যাশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। আর 
এখানে প্রাণ বা আকাশ ন! থাকায় (ব্যষ্টি) জীব সমস্ত বিশ্বকে 

সমষ্টিরপে অথবা মহতের ব| বুদ্ধির সংহতিরূপে কল্পন। করে। 

ইহাঁকেই পুরুষ বলে বোধ হয়__ইনি সমষ্টি আত্মাস্বরূপ, কিন্তু 

ইনিও সেই সার্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন-_কাঁরণ এখানেও বহুত্ব. 

রয়েছে । এইখান থেকেই জীব শেষে তাঁর চরম লক্ষ্যন্বরূপ 

একত্বকে অন্রভব করে। অদ্বৈতমতে জীবের আপা-যাওয়। 

নেই-__এই দৃশ্য গুলি* ক্রমান্বয়ে জীবের সামনে আবিভূত হতে 
থাকে; আর এই যে বর্তমান দৃশ্যজগৎ দেখা যাচ্ছে, তাও 

এইরূপেই সৃষ্ট হয়েছে । হ্থষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই হয়ে 

থাঁকে__তবে প্রলয় মানে পশ্চাদ্দেশে চলে যাওয়া, আর স্ষ্টি 

মানে বেরিয়ে আসা। 

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগত-মাত্র 

দেখতে পায়, তখন এ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্থষ্ট 

হয়, আর তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়__যদিও অন্যান্য বদ্ধ 

জীবের পক্ষে এ জগৎ থেকে যাঁয়। এখন নাম-রূপ হচ্ছে জগতের 

উপাদান। সমুদ্রের একট! তরঙ্গকে তরঙ্গ ততক্ষণ বলি, কেবল 

যতক্ষণ উহা নাম-দূপের দ্বারা শীমাবদ্ধ। তরঙ্গের বিরাম হলে 

রঃ | গুলি এই ১) স্থদশক্তি ও জড-আদিত্যলোক, (২) বিকশিতা 

সুক্ষ সষ্টিশক্তি -চন্দ্রলোক, (৩) বিকাশো ম্মুখী হৃষ্টিশক্তি স্বিদ্যুল্লোক, (৪) অব্যস্তা 

আদিশক্তি সত্রন্দলোক এনং (৫) সর্বাতীতা নিরপেক্ষা সা স্নিগুণ ব্রক্ম । 
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উহ! সমুদ্রই হয়ে যায়, আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিরকাঁলের 
জন্য অস্তহিত হয়। স্থতরাং যে জলট1 নাম-রূপের দ্বারা তরঙ্কা- 

কারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়। তরলের নাম-রূপের 

কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অথচ নাম-বূপকেও তরঙ্গ 

বলা চলে না। তরঙ্গ জলে পরিণত হলেই নাম-রূপ ধ্বংস 

হয়ে যায়। তবে অন্যান্য তরঙ্গগুলির অন্যান্য নাম-রূপ থাকে 

বটে। এই নাম-রূপকেই বলে মায়া, আর জলই ব্রহ্ম (এর 

ৃষ্টাত্ত )। জল ছাড়! তরঙ্গ কখনও ছিল ন।। অথচ তর্ঙ্গররূপে 

তাঁর নীম-বূপও ছিল। আবার এই নাম-রূপও এক মুহূর্তের 

জন্যও তরঙ্গ থেকে পৃথক ভাবে থাকতে পারে না, যদিও 

জলম্বরূপে সেই তরঙ্গটি চিরকালই নাম-রূপ থেকে পৃথক থাকতে 

পারে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে নাম-রূপকে কখনই পৃথক 

কর! চলে না সেই হেতু তারা যে “আছে; তা বল! যেতে পারে 

'না। কিন্তু তারা একেবারে যে শূন্য তাও নয়,-_ইহাঁকেই 

বলে মায়। | 

আমি এই সমস্ত ভাবগুলি পাঁবধাঁনে বিস্তার করতে চাই ; 

তবে ৷ বন্ধুম তাতে নিশ্চিত এক আঁচড়ে বুঝে নেবে, আমি 

ঠিক পথ ধরেছি। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ব আরও ভাল 
করে দেখাতে গেলে শারীর-বিজ্ঞান-শাস্ত্ আরও বেশ করে 

আলোচন। করতে হবে। উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে 

আলোচন] করতে হবে। তবে আমি এখন এ বিষয়ে এমন স্পষ্ট 

আলোক দেখতে পাচ্ছি ঘ| সমস্ত গাঁজাখুরি থেকে মুক্ত। আমি 
শুদ্ধ হৃকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরত্ম রসে কোমল করে, কর্মের 

গু ৬৪ 



পত্রাবলী 

মপলাতে স্থুস্বাহু করে এবং যোগের রান্নাঘরে বেধে তাদের নিকট 

পরিবেশন করতে চাই, যাঁতে শিশুরা পধ্যস্ত তা হজম করতে পারে। 

আমার আশীর্বাদ ও ভালবাস! জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(২১) ইং 

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

এইমান্তর তোমার পত্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সঙ্কল্লে 

দৃঢব্রত আছ জেনে খুব খুশী হলাম। আমার চিঠিগুলিতে 
আমি খুব কড়া কথা ব্যবহার করেছি; মে জন্য তুমি কিছু 

মনে করো! না, কারণ তুমি জানই ত-_মাঝে মাঝে আমার 

মেজাজ খারাপ হয়ে যাঁয়। কাজটি ভয়ানক কঠিন, আর 

যতই উহা বাঁডছে ততই কঠিনতর হয়ে দাড়াচ্ছে। আমার 

দীর্ঘকাল বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। অথচ 

এখনই আমার সম্মুখে ইংলগ্ডে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। 

তোমায় অতান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বডই 

দুঃখিত হলাম । 

ধৈধ্য ধরে থাক বস! কাজ এত বাড়বে ষে তুমি ভাবতেও 

পাঁর না। আমরা আশ। করছি, এখানে শীঘ্রই বহু সহমত 

গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, আর আমি ইংলগ্ডে গেলেই সেখানেও 

অনেক পাব। ষ্র্যাতভি 'ব্রহ্গবাদ্দিনের” জন্য তোড়জোড় করছে। 

সবই হ্ন্দর, খুব স্থন্দর চলছে। তুমি পত্রিকাথানিকে একটা 
৬৫ 
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কমিটির হাতে দেবার যে সঙ্ষল্প করেছ, আমি তা মোটেই 

অন্তমোদন করি না। ওরকম কিছু করো না। পত্রিকার সমস্ত 

পরিচালন৷ নিজ হাতে রাখ এবং তুমিই স্বত্বাধিকারী থাঁ্। পরে 
কি করা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় পেয়ো না'। আমি 
তোমায় কথ। দ্িচ্ছি__যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্বাহ 

করব। কমিটি কর! মানে-__নান। রুচির লোক আসবে তাদের 

বিভিন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে সবট। পণ্ড করবে । 

তোমার ভগ্রীপতি পত্রিকাখানি স্বন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন, 

তিনি হ্ুবিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কম্মী। তাকে আমার অশেষ শ্রদ্ধ। 

জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে । সকল কাজেই কৃতকাধ্য 

হবার পূর্বের শত শত বাধা-বিদ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। 

যার লেগে থাকবে, তাঁর! শীপ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক 

আলো দেখতে পাবে। 

এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখছি, এরই সঙ্গে সঙ্গে গত 

রবিবারের বক্তৃতার ফলে আমার সব কয়খানি হাড়ে ব্যথা 

চলেছে । আমি এক্ষণে মাকিন সভ্যতার কেন্দ্রস্বূপ নিউইয়র্কে 

জাগাতে সমর্থ হয়েছি; কিন্তু এর জন্ত আমাকে ভয়ানক খাটতে 

হয়েছে। গত ছুবসর এক পয়সাও আসেনি । হাতে যা-কিছু 

ছিল তা সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলগ্ডের কাজে ব্যয় করেছি। 

এখন এমন দীড়িয়েছে যে, কাঁজ চলে যাবে । 

তারপর ভাব দেখি হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ 

করা, আর শুষ্ষ দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের 
মধ্য হতে এমন ধশ্ম বের করা যা একদিকে সহজ, সরল ও 
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সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীধিগণেক্ক 

উপযোগী হবে__এ যাঁরা চেষ্টা) করেছে তারাই বলতে পারে কি 

কঠিন ব্যাপার । সুম্ অদবৈততত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী, 
জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে; অসম্ভব রূপ জটিল পৌরাণিক 

তত্বসকলের মধ্য হতে জীবন্ত প্ররুত চরিত্রের দৃষ্টান্তকল 

বের করতে হবে; আর বুদ্ধিবিভ্রমকাঁরী যোগশান্ত্রের মধ্য 

হতে বেজ্ঞানিক ও কাঁধ্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ব বের 

করতে হবে--আঁর এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে 

যে, একটি শিশুও উহা! বুঝতে পারে । ইহাই আমার জীবনব্রত | 

প্রভুই কেবল জানেন, আমি কতদূর কৃতকাধ্য হব। করে 

আমাদের অধিকীর, ফলে নহে। বড়ই কঠিন কাজ, বৎস, বড়ই 
কঠিন। যতদ্দিন না অপরোক্ষান্ভূতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভাব ধারণা 
করবার উপযুক্ত একদল শিষ্য তৈয়ার হচ্ছে, ততদিন এই 

কাঁমকাঞ্চনের ঘৃণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির রেখে নিজ আদর্শ 
ধরে থাক! প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এরই 
মধ্যে অনেকট! কৃতকার্য হওয়া গেছে । আমি মিশনরিদের বা 

থিওসফিষ্টদের আর দোষ দেই না; তার) এ ছাড়া আর কি 

করতে পারত? তারা ত জীবনে পুর্বে কখনও এমন লোক 

দেখে নি, যে কামিনীকাঞ্চনের মোটেই ধার ধারে না। প্রথমে 

যখন তার! দেখলে, তার! বিশ্বাম করতে পারলে না-_পারবেই 

বা কিরূপে? তুমি যর্দি কখনও ভেবে থাক যে, ব্রহ্ষচধ্য ও 

পবিত্রতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্তযবাসীদের ধারণ! ভারতীয়দেরই অন্ুরূপ, 
তবে তুমি একান্তই ভ্রান্ত। তাদের অন্তরূপ শব্ধ হচ্ছে সতীত্ব ও 
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স্বাহস। তাঁদের সাঁধুতা এঁ পধাস্ত। তাদের যতে বিবাহাদি 
স্বভাবসিদ্ধ ধর্শ __এ না থাকলে মানতষ অসাধু; আর যে ব্যক্তি 

সন্্রাস্ত মহিলাদের সম্মান না করে সে ত অপৎ। মিশনরিই বল, 

আব থিওসফিঈই বল-_-এদের সকলেরই পবিব্রতার ধারণা! এইরূপ । 

এখন তারা দলে দলে আমার নিকট আসছে । এখন শত শত 

লোক বুঝেছে যে, এমন লোক আছে, যার নিজেদের কামবৃত্তিকে 

সত্যই সংযত করতে পারে--আর তক্তিশ্রদ্বাও বাড়ছে। যারা 

ধৈর্ধ্য ধরে থাকে তাদের নিকট সবই এসে যাঁয়। তুমি আমার 
অফুরস্ত আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

তোমার 

বিবেকানন্দ 

(২২ ) ইং 

মি: ই টি ষ্াডিকে লিখিত 

নিউইয়ক (?) 

১৭ই মা্চ, ১৮৯৬ 

"আমি তোমায় আবার অনুরোধ করছি-_-এই প্রস্তক- 

গ্রচারের বিষয়ট1 ভেবে দেখো *** এবং স্মরণ রেখো, “সর্ব প্রাণীর 

একত্বই আমাদের মূল মন্ত্র” আর জাতীয়তামূলক সমস্ত ভাবই 
কুসংস্কার মাত্র। অধিকন্ত, ইহা! আমার নিশ্চিত ধারণা যে, যিনি 

অপবের মতগুলিকে আমল দ্িতে প্রস্তত থাকেন, অবশেষে তিনি 

তাঁরই মতের জয় প্রত্যক্ষ করেন। চরমে নম্রতাই সর্বত্র জয়লাভ 

করে। 
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(২৩) 

স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত 

বন 

২২শে মাচ্চ, ১৮৯৬ 

70991" 98:88 (প্রিয় সারদ। ), 

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম । মহোৎসব উপলক্ষে 

আমি এক ০919 ( তার )পাঠাই, তাহার কোন সংবাঁদও লিখ 

নাই দেখিতেছি। কয়েক মাস পূর্বের শশী যে সংস্কৃত অভিধান 

পাঠাইয়াছিল, তাহা ত আজিও পৌছে নাই। ".. আমি 
শীঘ্রই ইংলগু যাঁইতেছি। শরতের এখন আপিবার কোনই 

আবশ্যক নাই ; কারণ আমি নিজেই ইংলগ্ড যাইতেছি। যাদের 

মনের ঠিকানা করতে ছ মাস লাগে, তাদের আমার দরকার নাই। 

তাঁকে ইউরোপ বেড়াবার জন্য আমি ডাকিও নাই এবং টাকাও 

আমার নাই। অতএব তাকে আসতে বারণ করবে, কাউকেই 

আসতে হবে ন|। 

টিবেটের (তিব্বতের ) সম্থন্ধে তোমার পত্র পাঠ করে 

তোমার বুদ্ধির উপর হততদ্ধা হল। প্রথম-নোটোভিচ-এর 
বই সত্য-_000892089 (কি আহাম্মকী )। তুমি কি 0116109) 

( মুল গ্রন্থ ) দেখেছ বা ইত্ডয়ায় (ভারতে )এনেছ ? দ্বিতীয়__ 
9৪8৪ এবং 3৪008101। আঅ0108%0-এনর (যীশু ও সামারিয়। 

দেশীয় নারীর ) ছবি ঠৈলাসের মঠে দেখেছি করে জানলে 

সে যীশুর ছবি, ঘিযুর “নয়? যদি তাও হয়, কি করে বুঝলে 

যে, কোনও কৃশ্চান লোকের ছারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় 
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মাই? টিবেটিয়ানদের ( তিব্বতীদের ) সম্বন্ধে তোমার মতামতও 
অযথার্থ। তুমি 119৪ ০£1%9৪$ (তিব্বতের মর্খস্থান ) ত দেখ 
নাই--07]) ৪ 10029 01 67৩ €৮৪০০-০৪০ ( শুধু বাঁণিজ্য-পথের 

একটুখানি ) দেখিযাছ। এ সকল স্থানে কেবল 0625 01 &. 

1806)) (জাতের ওুচা ভাগটাই ) দেখতে পাওয়া যায়। 
কলকাতার চীনেবাজার আর বড়বাঁজাঁর দেখে যদ্দি কেউ বাঙ্গাঁলী- 
মাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়? 

শশীর সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করে ৪7০1০ (প্রবন্ধ ) প্রভৃতি 

লিখবে. | ইতি 
নরেন্দ্র 

(২৪ ) ইং 

বঞ্গুন 

২৩শে মাচ্চ, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

তোমার চিঠির উত্তর আগে দিতে পারি নি) আর এখন 

আমার বেজায় তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে । সম্প্রতি যাদের আমি 

সন্নাস দিয়েছি, তাদের মধ্যে সতাই একজন স্ত্রীলোক ; ইনি 

মভ্বরদের নেত্রী ছিলেন। বাকি সব পুরুষ। ইংল্ডেও আমি 

আবে। কয়েকজনকে সন্গ্যাপ দেব, তারপর তাঁদের আমার 

সঙ্গে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। এই সব 'সাঁদ মুখ” 

হিন্দুদের চাইতে সেখানে বেশী প্রভাব বিস্তার করবে; ত৷ ছাড়৷ 

তাঁদের কাজ করবার শক্তিও বেশী, হিন্দুর ত মরে গেছে। 
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ভারতের একমান্্ ভরসার স্থল জনসাধারণ--অতিজাঁত সম্প্রদায় 

'ত শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে মরে গেছে। 

হরমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই 

তাকে আমার বক্তৃতাগুলি ছাঁপবার স্বাধীনত। দিয়েছিলাম, 

কারণ সে আমার পুরানো বন্ধু, সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গরীব। 
ব্রহ্মবাদিনে লঙ্থ৷ লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইউরোপ ও 

আমেরিকায় উহা চলার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। তুমি এটাঁকে 
সংস্কৃতে ছাঁপাঁলেই ত পার। সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ এবং 

অফুরন্ত সংস্কৃত শ্লোকাঁদি উদ্ধত করলে হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হয়ত বেশ সাহায্য হতে পারে; কিন্ত 

সাধারণ পাশ্চাত্তবাপী ত আর তোমার হিন্দু দর্শনের ধার পাবে 

না! একাস্ত যদ্দি রাখতে চাও তন! হয় একট! প্রবন্ধ পাগ্ডিতা- 

পূর্ণ কর-_বাঁকীগুলিতে সংস্কৃত শব্ধ না থাকাই উচিত এবং লেখা! 

হাালক1 হওয়। উচিত । আমার যে সাফল্য হচ্ছে, তার কারণ 

আমার সহজ ভাষা । আচাধ্যের মহত্ব তার ভাষার সরলতার 

উপর নির্ভর করে। তুমি ধঘদি জনসাধরণের উপযুক্ত করে 

বেদাস্ত সম্বন্ধে লিখতে পাঁর, তবে ব্রহ্ষবাদিন্ঠ এখাঁনে জনপ্রিয় 

হবে_নতুবা নহে। যে কয়জন গ্রাহক হয়েছে, তারা শ্ধু 

আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ফলে। 

শ্রীপ্তরুমহারাঁজের জন্মতিথিতে আমি ভারতে যে তার পাণিয়ে- 

ছিলাম, তা তার! পেয়েছে কিন।, একটু খোজ নিয়ে দেখে ত। 

আগামী মাসে ইংলণ্ডে য়াচ্ছি। আমার ভয় হয়__আমার 

খাটুনি অত্যধিক হয়ে পড়েছে ; এই দীর্ঘ একটানা! মেহনতে আমার 
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ললাযুমণ্ডলী যেন ছি'ড়ে গেছে । তোমাদের কাছ থেকে সহাম্বভূতি 

আমি কিছুমাত্র চাই না) আমি শুধু এইজন্যে লিখছি যে তোমবা 

আমার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করো না) যতদুর 

সম্ভব ভাল করে কাজ করে যাঁও। আমার দ্বারা সম্প্রতি 

কোন বৃহ কাঁজ হবে, এরূপ আশা আমি বড় একটা রাখি না। 

তথাপি সাঙ্কেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলি লিখে নেবার 

ফলে অনেকটা সাহিত্য গড়ে উঠছে দেখে আমি খুশী আছি। 
চার খানি বই প্রস্তত হয়ে গেছে । একখানি বেরিয়ে গেছে, 

“পাতগ্জলস্থত্রে”র অন্তবাদ সহ 'রাজযোগে"র বইথানি ছাপা হচ্ছে, 

'ভক্তিযোগে'র বইটা তোমার কাছে আছে, আর 'জ্ঞানযোগে'রটা 

গুছিয়ে নিয়ে ছাপার জন্য তৈয়ার হচ্ছে । তা ছাড় ববিবাসরীয় 

বক্তৃতাগুলিও ছাপা হয়ে গেছে । ষ্টাভি বিরাট কন্মী, মে সব কাঁজই 
খুব এগিয়ে দিতে পারে। যাক, লোককল্যাণের জন্য আমি 

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি-__-এই মনে করেই আমি সন্তুষ্ট আছি ; আর 

কাজ থেকে অবলর নিয়ে আমি যখন গিরিগুহাঁয় ধ্যানে অগ্র হব, 

তখন এ বিষয়ে আমার বিবেক সাফ থাকবে । 

সকলে আমার ভালবাস! ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

বিবেকানন্দ 

( ২৫ ) ইহ 
আমেরিক! 
মাচ্চ, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গ।, 

এই সঙ্গে পত্রিকার জন্য তোমাকে ১৬০ ডলার পাঠালাম । 

আমি আমার শিষ্যদের বলে এসেছি, যাতে তোমার জন্য কিছু 
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গ্রাহক সংগ্রহ করে। জনকয়েক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। 

কাজ চালিয়ে যাও । কিন্তু তুমি মনে রেখো যে, আমাঁকে লগ্ন, 

নিউইয়র্ক, কলকাতা ও মীন্দ্রাজে কাজ চালাতে হচ্ছে। এখন 

আমি লগ্ডনের কাঁজে যাচ্ছি । প্রভুর ইচ্ছ] হলে এখানে ও ইংলগ্ডে 

গেরুয়াধারী সন্ন্যাপীতে ছেয়ে যাবে । বতৎসগণ, কাজ করে যাও। 

মনে রেখো_যতদিন তোমাদের গুরুর উপর শ্রদ্ধা থাকবে, 

ততদিন কেউ তোমাদের বাধ। দিতে পারবে না। ভান্ত তিন- 

খানির এ অন্ুবাদটি পাশ্চান্তাবাসীদের দৃষ্টিতে একটা মস্ত বড় 

কাজ হবে। 

ই সর্বজনীন মন্দিরটি আমি ছেডে দিয়েছি--এখন একটা 

নৃতন নাম দিয়েছি 'মুমূক্ষু'। ইতিমধ্যেই আমার ছুই জন 

সন্ন্যাসী শিঘ্া ও কয়েক শত গৃহস্থ শিষ্য হয়েছে; কিন্তু বৎস, জন- 

কয়েক ছাড। তাঁদের অধিকাংশই গরীব। তবে জনকয়েক খুব 

ধনীও অছে। এ সংবাদটি এখনই প্রকাশ করে দিও না যেন। 

ঠিক সময়ে আমি জনমগ্ুলীর সম্মুখে প্রচণ্ডবেগে আত্মপ্রকাশ 

করব । স্থির হয়ে থাক, বস! স্থির হও, আর কাজ করে যাও । 

ধৈষ্য, ধৈধ্য। আগামী বৎসর আমি নিউইয়র্কে একটি মন্দির 

করবার আশ! রাখি ; তারপর ঠাকুর জানেন । 

আমি এখানে একখাঁনি পত্রিকা চালাব। আমি লগুনে 

যাচ্ছি এবং যদি প্রভূর কৃপা হয় তবে ওখানেও ঠিক তাই করব। 

আমার ভালবাসাদি জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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(২৬) ইং 
৷ আমেরিকা 
| ১৮৯৩৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

গত সপ্ধাহে আমি তোমাকে ব্রক্বাঁদিন্ঠ সম্বদ্ধে লিখেছিলাম। 

উহাতে ভক্তি সঞ্ধন্ধে বক্ততাগুলির কথা লিখতে ভূলেছিলাম। 

গুলি সব একসঙ্গে একখান! পুস্তকীকারে বের করা উচিত। 

কয়েক শত আমেরিকায় নিউইয়র্কে গুডইয়ারের নামে পাঠাতে 

পার। আমি বিশ দিনের ভিতর জাহাজে ইংলগ্ড রওনা 

হচ্ছি। আমার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে আরো 

বড় বড় বই রয়েছে। “কন্মরযোগ” ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। 

'রাজষোগণখাঁনা খুব বড় হবে-_উহা! ইতিমধ্যেই ঘন্তরস্থ হয়েছে। 

'জ্ঞানযোগ”খান! বোধ হয় ইংলও থেকে হাঁপাতে হবে। 

তোমর। 'ব্রহ্ষবাদিনে' ক-_র একখাঁন। পত্র ছেপেছ, তা ভাল 

করনি। কৃ-থিয়োসফিট্টদের কাছ থেকে যে ঘা খেয়েছে, 

তাইতে জলে মরছে । আর ওরকম চিঠি অসভ্যোচিত; কারণ 

ওতে সকলকে খোঁচান হয়। '্রহ্ববাঁদিনে'র স্থরের সঙ্গে উহা 

খাপ খায় না। শ্বৃতরাং কোন সম্প্রদায় যত ছিটগ্রস্ত বা কিন্তৃত- 

কিমাকার হোঁক না! কেন, ভবিষ্যতে ক-_ যখন কিছু লিখবে, 

তখন তাতে তাদের উপর কোন আক্রমণ থাকলে উহার 

সর খুব নরম করে দিয়ে তবে ছেপো। কোন সম্প্রদায় ভালই 

হোক, আব মন্দই হোঁক, তাদের বিরুদ্ধে 'ব্রহ্মবাদিনে' কিছু 

ছাঁপান যেন না হয়। অবশ্ত বুজরুকদের সঙ্গে গায়ে পড়ে 
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সহানুভূতি দেখাবারও কোন আবশ্তক নেই। আবার তোমাদের 

জানিয়ে রাখছি, কাঁগজট। এতই বিশেষজ্ঞ-ঘে ঝা হয়ে পড়েছে ঘষে, 

এখানে গ্রাহক বড় হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্যদেশবাপী এ 

সব দাতভাঙ্গ৷ খটমটে সংস্কৃত কথা বা পরিভাঁষ। জানেও না, 

জানবার বিশেষ আগ্রহও রাখে না। এইটুকু আমি দেখছি 

যে, কাগজট। ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে । কোন 

একটা মতবিশেষের ওকাঁলতি কর! হচ্ছে, এমন একটি কথাও 

যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে না থাকে । আর সর্বদ! মনে রেখো 

যে, তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগংকে সম্বোধন করে কথা 

বলছ। আর তোমরা যা বলতে চাচ্ছ, জগৎ তার সম্বন্ধে 

একেবারে অজ্ঞ | প্রত্যেক সংস্কৃত শ্রোকের তজ্জম৷ খুব সাবধানে 

করে।, আর যতট। সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করো । 

তোমরা এই পত্র পাঁবার পূর্বেই আমি ইংলু পৌছে ঘাঁবে!। 
স্থৃতরাং আমাঁকে ই টি ষ্টাডির ঠিকানায়-_হাঁইভিউ, কেভাশ্যাম, 

ইংলগ-_বলে পত্র লিখবে । ইতি 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
(২৭ ) ইং 

মিসেস ওলি বুলকে লিখিত 
১৬২৮ ইত্ডিয়ান। এভিনিউ 

সিকাগো, ইল্, 
৬ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 

প্রিয় মিসেস্ বুল, 
আপনার সহৃদয় পত্রখানি যথাসময়ে পেয়েছি । বন্ধগণ- 
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স্মভিব্যাহীরে আমি ইতিমধ্যে বহু সুন্দর স্থান দেখেছি এবং 
অনেকগুলি ক্লাস করেছি । আরও কয়েকটি ক্লাস করতে হবে, 

তারপর আগামী বুহস্পতিবার আমি বওন। হব । 

মিস্ এডাম্সের অনুগ্রহে এখানকার সব ব্যবস্থাই সুন্দর 

হয়েছে । তিনি অতি চমত্কার এবং অত্যন্ত দরদী! 

গত দুইদিন যাবৎ সামান্য একট জ্বরে ভূগছি বলে দীর্ঘ 

পত্র লিখতে পারলাম না। ইতি 
বিবেকানন্ৰ 

পুনশ্চ বষ্টনের সকলকে আমার ভালবাস। জানাবেন । 

( ২৮) ইং 
১৯৫১ পুর্বব ৪৪ সংখ্যক রাস্তা, 

নিউইয়ক 
১৪ই এপ্িল, ১৮৯৬ 

প্রিয়, 

--- এই অন্ুসন্ধিৎস্থ ভদ্রলাঁকটি বোম্বে হতে একখানি চিঠি 

নিয়ে এখানে আমার কাছে এসেছেন। তিনি হাতে হেতেড়ে 

শিল্পকধা করতে দক্ষ (10780698] 11760107710 )১ এবং তাঁর 

একমাত্র ইচ্ছা এই যে, তিনি এদেশের ছুরি, কাঁচি ও অন্যান্য 

লৌহনিশ্মিত দ্রব্যসকলের কারখানা দেখে বেডান।-.. আমি 

তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি যদি মন্দ লোকও 

হন, তাহলেও আমার ব্বদেশবাঁপীদের ভেতর এন্প বে-পবোয়। 

সাহসের ভাব দেখলে উহাতে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি। 

তার নিজের খরচ চালাবার মত টাক। আছে। 

এক্ষণে যদি আপনি সতর্কতার সহিত লোকট! কতদৃর সাচ্চ 
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এ সম্বন্ধে পরীক্ষা! করে সন্তষ্ঠ হন, তাহলে এ ব্যক্তি এঁ কারখানাগুলি 

দেখবার একটা! স্থযোগ চায় মাত্র। আশ করি, তার মধ্যে কোন 

ভেজাল নেই, আর আপনি তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে 

পাঁরবেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাদি জানবেন। ইতি 

ভবদীয় 
বিবেকানন্দ 

(২৯) ইৎ 

ডাক্তার নগ্জুণ্ড রাওকে লিখিত 
নিউইয়ক 

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 

প্রিয় ভাক্তার-_, 

আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। কাল আমি ইংলগ্ে 

রওন! হচ্ছি, তাঁই আপনাকে তাড়াতাড়ি দুচার লাইন মাত্র 

লিখতে পারব। আপনার প্রস্তাবিত ছেলেদের কাগজের 

বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহান্ুভাতি আছে, এবং তাকে চালিয়ে 

যাবার জন্য আমি যথাপাধ্য সাহায্যও করব। আপনার উচিত, 

ব্রহ্মবাদিনে"র ধারা অবলম্ধন করে কাগজটাকে স্বাধীনমতা বলম্বী 

করা; কেবল ভাষ! ও প্রবন্ধগুলে৷ যাতে আরো সহজবোধ্য হয় 

সেদিকে বিশেষ নজর বাঁখবেন । ধরুন, আমাদের সংস্কৃত 

সাহিত্যে যে সমস্ত অপূর্বব গল্প ছড়ান আছে, তা৷ নহজবোধ্য ভাষায় 

আবার লেখা ও জনপ্রিয় কর! দরকার; এই একটা মস্ত স্থষোগ 

রয়েছে, যা হয় ত আপনার! স্বপ্নেও ভাবেন নি। এই জিনিসটাই 

আপনাদের কাগজের একট! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। যেমন 

সময় পাব তেমনি আপনাদের জন্য আমি যত বেশ পারি গল্প 
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বিখব। কাগজটাকে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে 
ত্যাগ করুন, তার জন্যে '্রহ্মবাঁদিন্, রয়েছে । এইভীবে চললে 

কাগজটা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চিত। 

তাঁষাটা! যতদূর সম্ভব সহজ করবেন, তাহলেই আপনারা সফল 
হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাঁব দেওয়াই হবে প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

কাগজটাকে জটিল দার্শনিক তত্ববহুল মোঁটেই করবেন না। 

লেন-দেনের দিকট! সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাঁখবেন-_-“অনেক 

সন্াসীতে গাজন নষ্ট।” ভারতে একট] জিনিসের বডই 

অভাব-_একত। ব! সংহতিশক্তি); তা লাভ করবার প্রধান 

রহস্য হচ্ছে আজ্ঞান্তবত্তিতা | 

কলকাতায় বাঙ্গল। ভাষায় একখানি পত্রিকা আরম্ভ করতে 

সাহায্য করব বলে আমি কথ। দিয়েছি। কিন্ত ব্যাপার এই-_ 

প্রথম দুবসরই মাত্র আমি বক্তৃতার জন্য টাকা আদায় করেছি ; 

গত দুবৎসর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাঁওনার কোন সম্পর্ক 

ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোকদ্দিগকে 

পাঠাবার মত টাঁক। আমীর মোটেই নাই। তথাপি আপনাকে 

সাহায্য করতে পারে এমন লোক আমি শীদ্রই জুটিয়ে দেব। 

বীরের মত এগিয়ে চলুন। একদিনে বা এক বছরে সফলতার 
আশা রাখবেন না । জর্বদ| সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। 

দৃঢ হউন, হিংস। ও স্বার্থপরতা বিসঙ্জন দ্িন। নেতার আদেশ 
মেনে চলুন ; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চির 

বিশ্বস্ত হউন; তা হলেই আপনি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবেন। 
মনে রাঁখবেন_ ব্যক্তিগত "চরিত্র এবং “জীবনই শক্তির 
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উত্স, আর কিছুই নহে। এই চিঠ্রিখানা রেখে দেবেন এবং, 
যখনই উদ্বেগ ও হিংসার ভাব মনে উঠবে তখনই এই শেষের 

কট। লাইন পড়বেন। হিংসাই সমস্ত দাসজাতির ধ্বংসের 

কারণ। এ হতেই আমাদের জাতির সর্বনাশ । ইহা সর্বতোভাঁবে 

পরিত্যাজ্য । আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক এবং আপনার 

সাফল্য কামনা করি । ইতি 
আপনার স্সেহপরায়ণ 

বিবেকানন্দ 

( ৩০) 
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত 

নিউইয়র্ক 
১৪ই এাপ্রল, ১৮৯৬ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। শরৎ পৌছিয়াছে 

সংবাদ পাইলাম । তোমার প্রেরিত “ইগ্ডয়ান মিরর' পত্রও 

পাইলাম । লেখা উত্তম হইতেছে, বরাবর লিখিয়া যাঁও। দোষ 

দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষ্র ধশ্ম, এ কথা ভুলিবে 

না। “মুগের ডাল তৈয়ার হয় নাই” মানে কি? ভাজা 
মুগের ডাল পাঠাইতে আমি পূর্বেই নিষেধ করিয়াছি; ছোলার 

ডাঁল ও কাচ। মূগের ডাল পাঠাইতে বলি। ভাঁজ। মুগ এতদূর 

আসিতে খারাপ ও বিশ্বাদ হইয়! যায় ও সিদ্ধ হয় না। যদি 

এবারও ভাজ! মুগ হয়, টেম্মের জলে যাইবে ও তোমাদের 

পণ্ডশ্রম । আমার চিঠি না পড়িয়াই কাজ কেন কর? চিঠি হারাও 

ব! কেন? যখন চিঠি লিখবে, পূর্বের পত্র সম্মুখে রাখিয়া লিখিবে। 
৭৭ 



পত্রাবলী 

€তামার্দের একটু 19081095৪ ( কাজ-চাঁলানোর ) বুদ্ধি আবশ্তক। 

যে সকল কথা আঁমি জিজ্ঞামা করি তাহার উত্তর প্রায়ই পাই 
না__কেবল আবোল-তাবোল! ... চিঠি হারায় বেন? ফাইল 

হয় না কেন? সকল কাঁজেই ছেলেমান্ষি। আমার চিঠি 
হাটের মাঝে পড়! হয় বুঝি? আর যে আসে, সেই ফাইল হতে 
চিঠি পড়ে বুঝি? "০06 10660 2% 110615 10051156958 

18011165. ... ০৮৮ 108 50100 8100 18 01:0:8019901010- 

00৪৮ 79001765 860০৮ 01090191709 ৪00 01518101) ০01 

18100017111] ৮7166 0116 9৮919618117 11) ০৮61৮ 

[081000191 [01019100120 001 10101) 1] 5৮ 

৮০-000110 আআ. 7 800 0960100010090 60 100819 508 

09097) দ্য 01:1:075 07070001715 0708018690১. 

£1119100” (ফ্রেণ্ বন্ধু) শব্দ সকলের প্রতি ব্যবহৃত হয়। 

ইংরেজী ভাষায় ওসকল 00100 [১0116910998 ( দীন হীন। 

ভদ্রতা) নাই; এ সকল বাঙ্গল শব্দের তর্জম। হাস্যাম্পদ 

হয়। রামকষ্চ পরমহংস, ঈশ্বর, ভগবান-_ওসকল এদেশে কি 

চলে? 11. 1085 ৪, 09009100% 60 00 0796 56016 000 

৪ড০:510008 60102811001 79৮ আা]] ::0098156  010] 

[0059100010৮ ৪, 11609 89০06 ৬০০ 10691) 991022866 (00) 

১ তোমাদের একটু কাজ-চালনোর বুদ্ধি থাকা আবম্তক। এখন 
তোমাদের চাই সঙ্ঘবন্ধ হওয়া । তজ্ন্য সম্পূর্ণ আজ্জাবহৃতা৷ এবং শ্রমসংবিভাগের 
প্রয়োজন । আমি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়। ইংলও হইতে লিখিয়া পাঠাইব। কাল 
আমি তথায় চলিলাম। আমি তোমাদিগকে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি 
করিয়া এবং সজ্ঘবদ্ধতাবে কাজ কবাইবই করাইব। 

৮০ 
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৪৪01॥ 86091016846 00৪ 82009 (1009) 1 [96০0০ 

দ0791)110) 10110] 89: 09০909 10 10281000- ০1606. 

91100017809 17007 01500007809. 2009 0099399 ভ1]] 

৪125৪ 17959 [109 10878071, (102 0191901 01098) 09 
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10110159789], 1106 106780?9*  1161:9101৪ ৪6101 60 019 

1011100110198 179 69806176719 00901019 60110] আ1)86০৮০. 
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8100 198101085 21)0 11006 1 111)999 ভা1]] 91001] ০৮৪: 

7106. 7005 1786 ৪1)0010 1১০ 1886 210 6)০ 1881 

7:86. ৯ “মন্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতা” ( আমার 

ভক্তগণের যাঁহাঁর৷ ভক্ত তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত )। ইতি 

বিবেকানন্দ 

১। সকলকে জোর কবিষা এঁ ভাবটা গলাধঃকবণ কবাইবাব একটা! 
বোশাক ম_এর আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদিগকে একট। ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে 
পবিণত করিবে মাত্র। তোমরা এবংবিধ সকল প্রয়াস হইতে পৃথক 
থাকিবে । অথচ যদি লোকে তাহাকে ঈশ্বব বলিয়া পূজা কবে, ক্ষতি 
নাই। তাহাদিগকে উৎসাহও দিও না|, নিরুৎসাহও করিও না। ইতব- 
সাধারণ ত চিবকাল ব্যক্তিই চাহিবে, উচ্চশ্রেণীরা ভাবটা গ্রহণ কবিবে। 
আমবা ছুই-ই চাই, কিন্ত্ত ভাৰগুলিই সার্বভৌম, ব্যক্তিবা নহে। 
হ্বতরাং তাহাব প্রচারিত ভাবগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধবিয়া থাক; এখন লোকে 

তাহার ন্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা খুশী ভাবুক না কেন। সর্বপ্রকার নিবাঁদ, 
বিদ্বেব ও গৌঁড়ামির বিরাম হউক; এই সন থাকিলে সব পণ 

হইবে । “যে প্রথম আছে, €ে সর্বশেষে যাইবে; যে সর্বশেষে আছে, 
সে প্রথম হইবে ।” 

৮৮১ 
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হাঁইভিউ, কেভাশ্যাম, 

বিডি, ইংলগ 

২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬ 
কল্যাণবরেষু, 

শরতের মুখে সবিশেষ অবগত-."হইলাম। “ছুষ্ট গরুর চেয়ে 

শূন্য গোয়াল ভাঁল”-_একথা! সর্বদা মনে রাখিবে। -* আমি 
নিজের কত্ৃত্ব লাভের আশায় নয়, কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও 

প্রভুর অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্য লিখিতেছি। তিনি 

তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাঁদেব দ্বারা 
জগতের মহাকল্যাঁণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহ। অবগত 

নও) এজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে। তোমাদের 

মধ্যে দ্বেবভাব ও অহমিক] প্রবল হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। 

যাঁরা দশ জনে দশ দ্রিন প্রীতির সহিত বাঁ করিতে সক্ষম নহে, 

তাহাদের দ্বারা জগতে প্রীতি স্থাপন কি সম্ভব? নিয়মবদ্ধ 

হওয়! ভাল নহে বটে, কিন্ত অপক অবস্থায় নিয়মের বশে চলার 

আবশ্যক- অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ করিতেন যে,কচিগাছের 

চারিদিকে বেড়া দিতে হয় ইত্যার্দি। দ্বিতীয়তঃ, অলস মনে 

অনেক পরচচ্চ।, দলাঁদলি প্রভৃতি ভাব সহজেই আঁসে। সেইজন্য 

নিয়লিখিত উদ্দেশ্ঠগুলি লিখিতেছি। তদন্ুুযায়ী কাঁজ যদি কর, 

পরম মঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহও নাই। নাযদি কর 

শীঘ্রই সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবার সম্ভাবন|। 

প্রথমতঃ মঠ চালাইবাঁর সম্বন্ধে লিখি__ 

“৮২ 
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১। মঠের জন্য একটা যথেষ্ট স্থান সহিত বাটা ভাভ৷ লইবে 

অথব! বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট ঘর হয়। 

একট! বড় হল পুস্তকাদি বাখিবার জন্য এবং একটি অপেক্ষাকৃত 

ছোট ঘর, সেখানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা! করিবে । যদি 

সম্ভব হয় আরও একটা বড় হল এ বাটীতে থাঁকাঁর আবশ্যক, 

যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচচ্চ। মাধাঁরণের জন্য হইবে । 

২। কোনও লোক মঠে আসিলে সে যার সহিত দেখ! 

করিতে চায় তারই সঙ্গে দেখা করিয়। চলিয়। যাইবে, অপরকে 

দিক না কবে। 

৩। এক একজন পরিবঞ্ন করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্ট। 

উক্ত হলে শর্বসাধারণের নিমিন্ত উপস্থিত থাঁকিবে-_যাহাঁতে 

সাধারণ লোক যাহা জিজ্ঞাস। করিতে আসে, তাহার সুত্র 

পায়। 

৪| যে যাঁর আপনার ঘরে বাস করিবে__বিশেষ কাঁধ্য ন। 

পড়িলে আর একজনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুস্তকাগারে 

যাহার পড়িবার ইচ্ছ| হইবে যাইয়া পাঠ করিবে। কিন্তু তথায় 

তামাক খাঁওয়। বা অপরের সহিত কথাবার্ত। একেবারেই নিষেধ 

করিবে। নিঃশবে পাঠ করিতে হইবে। 

৫| সারাদিন সকলে পড়ে একটা ঘরে বাজে কথ। কওয়। ও 

বাহিরের লোক যে-সে আসছে ও সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে, 

তাহ! একেবারেই নিষেধ । 

৬। কেবল যাহারা ধর্মজিজ্ঞান্থ, তাহারা শাস্তভাবে আসিয়। 

সাধারণ হুলে বসিয়া থাকিবে ও যাঁহাকে চাঁয় তাহার সহিত 
৮৩, 
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'দেখা করিয়া চলিয়! যাইবে । অথবা কোন সাধারণ জিজ্ঞাস 

থাকে, জেদ্দিনকার জন্য যিনি সেই কাধ্যের ভাৰ পাইয়াছেন, 

তাহাকে জিজ্ঞাস। করিয়! চলিয়! যাইবে । 

৭| একজনের কথা আর একজনকে বলা ব! গুজোগুজি, 

পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করিবে । 

৮। একটা ছোট ঘরে আফিল হইবে। যিনি সেক্রেটারি, 

তিনি সেই ঘরে থাকিবেন ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি 

লেখবাঁর সরঞ্জাম ইত্যার্দি সমস্ত থাঁকিবে। তিনি সমস্ত 

আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন ও যে সমস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি 

আসে, তাহ। তাহার নিকট আসিবে ও তিনি পত্রাদি ন৷ 

খুলিয়া যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাঁটিয়৷ দিবেন। 

পুস্তক ও পত্রিকাদি পুস্তকাগারে যাইবে। 

৯| একট! ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য । 

তত্ভিন্ন অপর কোনও স্থানে তামাক খাইবার আবশ্যক নাই। 

১০| যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদদি করিতে চান, তাহাকে 

এ সকল কাঁধ্য মঠের বাহিরে যাইয়া করিতে হইবে । ইহার 

অন্যথ। তিলমাত্র ন৷ হয়। 

শীসন-সমিতি 

১। একজন মহাস্ত প্রতি বৎসর নির্বাচন করিবে অধিক 

লোকের মত লইয়া। দ্বিতীয় সর আর একজন ইত্যাদি । 

২। এবৎসর রাখালকে মহাস্ত কর, তং আর একক্তনকে 

সেক্রেটারি কর। তদ্বং আর একজন পুজাপত্র ও রান্নাবান্নার 

তদারক করিবার জন্ত নির্বাচন কর । 
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৩। সেক্রেটারির আর এক কাজ--তিনি সকলের স্বাস্থ্যে 

উপর নজর রাখিবেন। এই বিষয়ে তিনটা উপদেশ আছে :_- 
প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক লোঁকের জন্য এক একটা নেয়ারের 

খাটিয়। ও তোঁষক ইত্যাদি (থাকিবে )। প্রত্যেককে আপনার 

আপনার ঘর পরিক্ষার করিতে হুইবে। 

রান্না ও খাওয়ার জন্য জল যাহাতে পরিষ্ষার ও দোঁষহীন হয়, 

তাহ। অবশ্যই করিবে; কারণ, দুষ্টু বা অপরিষ্কত জলে ভোগ 

রাঁধিলে মহাপাপ হয়। 

শরৎকে যে প্রকার কোট করিয়। দিয়াছ, এ প্রকাঁর গেরুয়া 

আল্খেল্লা-_ প্রত্যেককে ছুটি করিয়া দিবে এবং কাপড়-চোপড় 

যাহাতে পরিষ্কার থাকে (তাহ। দেখবে); '--বাঁটা অত্যন্ত পরিষার 

যাহাতে হয়__নীচের উপরের সমস্ত ঘর--(সেদ্িকে নজর রাখিবে)। 

৪। যে কেউ মন্্যাপী হতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী 

করিবে_এক বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে, তার পর সন্গা সী 

করিয়। দিবে । 

৫ | ঠাকুরপূজার ভার উক্ত ব্রক্ষচারীদের মধ্যে একজনকে 

দিবে এবং মধ্যে মধো বদলাইয়! দিবে । 

বিভাগ 

মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা :_বিদ্যা বিভাগ, 

প্রচার বিভাগ, পাঁধন বিভাগ । 

বিদ্যা বিভাগ-_ঘাঁহাঁবা পড়িতে চায় তাহাদের জন্য পুস্তকাঁদি ও 

অধ্যাপক সংগ্রহ এই বিভাগের উদ্দেশ্ঠ । প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং 

সাযুংকালে তাহাদের জন্ত অধ্যাপক উপস্থিত থাঁকিবে। 
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প্রচার বিভাগ-মঠবালী ও প্রবাপী। মঠবাপী প্রচারকেব। 

প্রত্যহ শান্াদিপাঠ ও প্রগোত্তরাদি দ্বার। জিজ্ঞাস্থদের শিক্ষা দিবে । 

প্রবাীর! গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠ 

স্থাপনের চেষ্টা করিবে। 
সাধন বিভাগ-_াঁহারা সাধন-ভজন করিতে চান, তাহাদের 

আপন আপন ঘরে সাধন-ভজনের যাহা আবশ্যক তাহার 

সহায়তা কর] ইত্যাদদি। কিন্তু একজন সাধন করেন বলিয়া 

আর কাউকেও যে পড়িতে দ্রিবেন না, অথব। প্রচার করিতে 

দিবেন না, এ প্রকার ন। হয়। যিনি উতৎপত করিবেন, 

তাহাকে অন্তর হইতে তৎক্ষণাৎ বলিবে__ইভাঁতে অন্যথ। 

না হয়। 

মঠবাঁসী প্রচাঁরকের। পধ্যায়ক্রমে ভক্তি, জ্ঞান, যোগ ও 

কর্সন্বন্ধে উপদেশ করিবেন এবং ততৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দি 

করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে লটকাইয়া দিবেন__অর্থাৎ যাহাতে 

ভক্তিজিজ্ঞান্থ জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়। আঘাত না পায় 

ইত্যাদ্ি। বামাচার-সাঁধনের উপযুক্ত তোমর1 কেহই নহ ; অতএব 

বামমার্গের নামগন্ধও মঠে যেন না হয়। যিনি একখ। ন| 

শুনিবেন, তাহার স্থান বাহিরে । ও-সাধনের নাম পধ্যস্ত যেন 

মঠে না হয়। তার ঘরে যে দুর্ব-ত্ত বিকট বামাচার ঢোকার, 
তার ইহ-পরকাঁল উৎসন্ন হইবে। 

কয়েকটা সাধারণ নির্দেশ 

১। কোনও স্ত্রীলোক যদি কোনও আন্সাীর সহিত দেখ। 

করিতে আইসে, তাহা হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়। কথাবার্তা 
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কহিবে। কোনও স্ত্রীলোক অন্য কোনও ঘরে প্রবেশ করিতে 

পাইবে না, ঠাকুরঘর ছাড়।। 

২। কোনও সন্ত্যাী মেয়েদের মঠে যাইয়! বাস করিতে 

পাইবে না। যদি না শুনে মঠ হইতে দূর করিবে। ছুষ্ট গরুর 
অপেক্ষা শূন্য গোয়াল €( ভাল )। *** 

৩। দুশ্তরিত্র লোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ । কোনও 

অছিলায় তাদেব ছায়। যেমন আমার ঘরে ন| পড়ে। যদি 

তোমাদের মধে; কেউ ছুশ্চরিত্র হয়, যে কেহ হউক, ততক্ষণাং 

বিদায় কর। দুষ্ট গরুর দরকাঁর নাই। প্রভূ অনেক ভাল 
ভাল লোক আনিবেন। 

৪। শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে, ও প্রচারের গৃহে ও 

সময়ে, যে কোনও স্ত্রীলোক আমিতে পারেন; কিন্তু উক্ত 

সময় অতীত মাত্রেই চলিয়। যাইতে হইবে । 

৫। কোনও ক্রোধ বা ঈর্ষা প্রকাশ বা গোপনে একজনের 

নিন্দ॥। আর একজনের কাছে কদাচ করিবে না। " একজন 

আর একজনের দোষ দেখতে খুব মজবৃত-_-আঁপনাঁর দোষগুলি 

€কেউ সারাঁবেন ন। ! 

৬। আহারের নিন্দিষ্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের 

' বসিবার জন্য একট! আসন ও খাঁইবার জন্য একট। ছোট চৌকি 

( থাকিবে )__আঁসনে বসে চৌকির উপর থাঁল। রেখে খাবে_যে 

প্রকার রাজপুতনায়। 

কার্যকরী সভ। 

সমস্ত অফিসার তোমবর। করিয়। লইবে ব্যালটের দ্বারায়, যে 
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প্রকার বুদ্ধ মহারাজের আজ্ঞা অর্থাৎ একজন প্রপেধস্ ( প্রস্তাব ) 
করিল, “অমুক এক বৎসরের জন্য মহাস্ত হউক ।” [সকলে হাঁ 

কিনা কাগজে লিখিয়। একটা কুন্তে নিক্ষেপ করিবে যদি ই৷ 

অধিক হয়, তিনি মহাস্ত (হইবেন ) ইত্যা্দি। 

যদিও তোঁমর৷ উক্ত প্রকারে অফিলার করিয়া লইবে, 

তথাপি আমি ৪9৪৮ (প্রস্তাব ) করি যে, এ বৎসর রাখাল 

মহান্ত, তুলসী সেক্রেটারি ও ট্রেজারার, গু লাইব্রেরিয়ান্, শশী, 

কালী, হরি ও সারদ। পধ্যায়ক্রমে পড়াঁবার ও উপদেশ করবার 

ভার লউক- ইত্যাদি । সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, 

সে উত্তম কথ বটে; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার ত 

আমার সম্মতি আছে। 

মতামত সম্বন্ধে এই যে, যদ্দি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার 

ইত্যাদি বলে মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথা। সার 

এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে 

যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নৃতন এবং 

1)1:0009581০ ( প্রগতিশীল )-_অর্থাৎ পুরাঁনোৌরো। সব একঘেয়ে 

এ নৃতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ, ভক্তি, 

জ্ঞান, কর্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নৃতন সমাজ তৈয়ারী 
করতে হবে ।.** পুরানোরা বেশ ছিলেন বটে, কিন্তু এ যুগের এই 
ধশ্ম__ একাধারে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি ক্ম-__আচগ্ালে জ্ঞান-ভক্তি- 

দান__আবালবৃদ্ধবনিতা। ও-সকল কেষ্ট বিষ, বেশ ঠাকুর 

ছিলেন $ কিন্তু বামকৃষ্জে একাধারে সব ঢুকে গেছেন। পাধারণ 

লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠঠ বড়ই আবশ্যক 
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_ অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে, অন্য সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পৃজা, 
বামকৃষ্ের। নিষ্ঠ। ভিন্ন তেজ হয় না--তা না হলে মহাবীরের 

ন্যায় প্রচার হয় ন।। আর ওসব পুরানো! ঠাকুরদেবতা বুড়িয়ে 

গেছে-_এখন নূতন ভারত, নৃতন ঠাকুর, নৃতন ধর্ম, নৃতন বেদ। 

হে প্রভো, কবে এ পুরাঁনোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে 

আমাদের দেশ! গৌঁডামি না হলে কল্যাণ দেখছি কৈ; তবে 

অপরের ছ্বেষ তাগ করতে হবে। 

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং 

এই সকল নিয়ম পালন কর, তা হলে আমি মঠভাঁড়ার এবং 

সমন্ত খরচ-পত্র পাঠিয়ে দ্রেব। নতুব! তোমাদের সঙ্গত্যাগ 

এক দম। অপিচ গৌর মা, যোৌগীন মা প্রভৃতিকে এই 

চিঠি দেখিয়ে তাদের দিয়ে & প্রকার একট! মেয়েদের জন্য 

স্থাপন করাইবে। সেখানে গৌর মাকে এক বৎসর মহান্ত 

করিবে ইত্যাঁদি ইত্যার্দি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে 

যেতে পাবে ন।। তারা আপনারা সমব্ত করিবে, তোমাদের 

হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না । তারও সমস্ত খরচ-পত্র আমি 

পাঠিয়ে দেব। 

প্রভু তোমাদের সৎবুদ্ধি দেন ! ছুজন জগন্নাথ দেখতে গেল-__ 

একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুই গাছ!!! 

বাবু হে, তোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে; কিন্তু যখনই 

মন ফুলে আমড়া গাছ হবে তখনই মনে করো যে, থাকলে কি 

হয় তীর সঙ্গে? দেখেছ কেবল পু'ই গাছ! যদি তা না হত ত এত 

দিনে প্রকাশ হত। তিনি নিজেই বলতেন, “নাচিয়ে গাহিয়ে তার! 
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নরকে যাইবে”__এঁ নরকের মূল “অহঙ্কার । “আমিও যে ও-ও সে” 

_-বটেরে মধো ? “আমাকেও তিনি ভালবাসতেন”_হাঁয় মধুরাম, 

তাহলে কি তোমার এ দুর্গতি হয়?.-.এখন ৪ উপারী আছে-_ 

সাবধান! মনে রেখো যে, তার কপায় বড় বড় দেবতার মত 

মাগষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখাঁনে তীর দয়। পড়বে ।-..এখনও 
সময় আছে, সাবধান! 009৫181706 18 1০ 11৪6 0010 

( আজ্ঞাবহতাঁই প্রথম কর্তব্য )__য। বলি, করে ফেল দেখি! এই 
কট ছোট ছোট্ট কাজ প্রথমে কর দেখি_-তাঁরপর বড় বড 

কাজ ত্রমে হবে। অলমিতি 

নরেন্দ্র 

পুঃ_এই চিঠি সকলকে পড়াবে এবং তদন্ুযায়ী কাজ করা 

যদি উচিত বোধ হয় আমাকে লিখবে । বরাখালকে বলবে, 

ঘে সকলের দাঁস, সেই সকলের প্রভূ । যার ভালবাপায় ছোট বড় 

আছে, সে কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিবাঁম নাই, 

উচ্চ-নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে। 
নরেন্দ্র 

(৩২) ইং 
৬৩নং সেন্ট জজ্জেম্ রোড, লগুন 

মে) ১৮৯৬ 

প্রিয় ভগিনি, টা 

আবার লগ্ডনে। এখন ইংলগ্ডের আবহাওয়া বেশ চমত্কার 

ও ঠাণ্ডা; ঘরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন রাঁখতে হয়। তুমি জেনে, 

আমাদের বাবহাঁরের জন্য এবার একট গোট। বাডী পাওয়। 
০০ 
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গেছে। বাঁড়ীটি ছোট হলেও বেশ স্থবিপাজনক। লগুন্ে 

বাঁড়ীভাড়া আমেরিকার মত তত বেশী নয়, তা বোধ হয় তুমি 
জান। এই তোমার মার কথাঁই ভাঁবছিলাম। এই মাত্র তাঁকে 

একখান! পত্র লেখা শেষ করে উহা মন্রো এণ্ড কোঁংএর 

হেপাজতে নং রয়ে ক্ষিব্, প্যারিস, এই ঠিকানায় পাঠিয়েছি। 

এখানে জনকয়েক পুরাঁনে। বন্ধুও আছেন। মিস্ ম্যাক্লাউড 

সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ করে লগ্নে প্রত্যাগমন করেছেন। 

তার স্বভাবটি সোনার ন্যায় খাটি এবং তাঁর স্সেহপ্রবণ হৃদয়টির 

কোন পরিবর্তন হয় নাই। আমরা এই বাড়ীতে বেশ ছোট 

খাট একটি পরিবার হয়েছি) আর আছেন ভারতবর্ষ হতে 

আগত একজন সন্ন্যাপী। “বেচার! হিন্দু বলতে য। বোঝায়, তা! 

একে দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে। সর্বদাই যেন ধ্যানস্থ 

বয়েছেন ; অতি নম্র এবং মধুরস্বভাঁব। আমার যেমন একট 
অদমা সাহস এবং ঘোর কন্মতৎপরতা আছে, তাতে তার 

কিছু নাই। ওতে চলবে না। আমি তার ভেতর একটু 

কন্মশীলত৷ প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এখনই আমার 

ছুটি করে ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাঁদ এরূপ 
চলবে-_তাঁরপর ভাঁরতে যাচ্ছি; কিন্ত আমেরিকঁতেই আমার 

হৃদয় পড়ে আছে-_আমি হয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি। আমি 

নৃতন সব দেখতে চাই । আমি পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারদিকে 

অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে, সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাসসমূহ নিদ্নে 
হানুতাশ করে, আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা ভেবে 

তেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে রাজি নই। আমার রক্তের যাজোর 
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আছে, তাতে এরূপ কর! চলে না। সমস্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত 
স্বান, পাত্র ও সুযোগ কেবল আমেরিকায়ই আছে। আর 
আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। 
আমি শীঘ্রই ভারতবধে ফিরব, পরিবর্ভনবিরোধী থস্থসে জেলি 

মাছের ন্যায় এ বিরাঁট পুঞ্টটার কিছু করতে পারি কি ন| 
দেখতে । তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে 

তন করে আরম্ভ করব__একেবারে সম্পূর্ণ নৃতন, সরল অথচ 

সবল-_সচ্যোজাত শিশুর ন্যায় নবীন ও সতেজ। প্রাচীন যা- 
কিছু দূর করে ফেলে দাঁও-_নূৃতন করে আরম্ভ কর। যিনি 
সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ 

নহেন-_তত্বমাত্র । তুমি, আমি সকলেই সেই তত্বের বাহ্য 

প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির 

ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, ছ্িনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই উহার 

পূর্ণ প্রতিমৃণ্তি হতে হবে; এইরূপে এখন যদিও সকলেই স্বরূপতঃ 
এক, তথাপি তখনই প্ররুতপক্ষে এক হয়ে যাবে। ধন্ম ইহা ছাড়। 

অপর কিছুই নহে। এই একত্বানুভব ব৷ প্রেমই উহার সাধন। 

সেকেলে নিজীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরসব্বন্বীয় ধারণাসকল প্রাচীন 
কুসংস্কারমাত্র। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে বাখবাঁর চেষ্টা কর! 

কেন? পার্ষেই যখন জীবন এবং সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে তখন 

আর তৃষ্তার্ত লোকগুলোকে নরদমার পঁচ! জল খাওয়ান কেন? 

ইহা! মনুয্যস্থলভ স্বার্থপরতা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। পুরাতন 
সংস্কারগুলোকে সমর্থন করতে করতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। 

আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৃতিগন্ধময় ও গতায়ু 
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ভাঁবরাঁশির সমর্থন করতে গিয়ে আজ পধ্যস্ত আমার অনেরু 

শক্তি বৃথ| ক্ষয় হয়েছে । জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে 

চলে যাচ্ছে । যেস্থান ও পাত্রে তাবরাঁশি সহজে কাধ্যে পরিণত 

হতে পারে, সেই স্থান ও পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত। 

হায়! যদি দ্বাদশ জন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটন্ৃদয় 

লোক পেতাম! 

আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে খুব সম্ভোগ করছি। 

আমার ভালবাস! জানবে । ইতি 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

( ৩৩) ইং 

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

৬৩ সেন্ট জজ্জেম্ রোড 

লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিম 

৩০শে মে, ১৮৯৬ 

প্রিয় মিমেস্ বুল, 

গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত আমার বেশ 

দেখাণুন! হয়ে গেল। তিনি একজন খধিকল্প লোক) তার বয়স 

৭ বৎসর হলেও তাঁকে যুবা দেখায়; এমন কি তার মুখে 

একটি বার্ধকোর রেখা নাই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের 

প্রতি তাঁর যেরূপ ভালবাস! তাঁর আর্দেক ঘদি আমার থাকত! 

তাঁর উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অন্থকুল ভাব পোষণ 
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করেন এবং উহাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি 

একদম দেখতে পারেন না। 

সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংলের উপর তাঁর ভক্তি 'মগাধ এবং 

তিনি 'নাইট্টিন্ত, সেঞ্চুরিতে? তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ।লিখেছেন। 

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি তাঁকে জগতের 
সমক্ষে প্রচার করবার জন্য কি করছেন ?” রামকৃষ্ণ তাকে অনেক 

বৎসর যাবত মুগ্ধ করেছেন। ইহ! কি একটা স্থুলংবাঁদ নয় ?... 

এখানে কাঁজকম্ম ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাঁবে অগ্রসর হচ্ছে। 

আগামী রবিবার হতে আমার সাধারণ বক্তৃতা আরম্ভ হবে 

ঠিক হয়েছে। ইতি 
আপনার চিরকৃতজ্ঞ ও নেহপাত্র 

বিবেকানন্দ 

( ৩৪ ) ইং 

মিন্ মেরী হেল্্কে লিখিত 

৬৩ সেপ্ট, জর্জেস্ রোড 

লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিম 

৩০শে মে, ১৮৯৬ 

প্রিয় মেরী, 

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। তুমি অবশ্তই ঈর্ষাপরবশ 
হও নাই, কিন্তু দীন-দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি সহসা যেন তোমার 

করুণা উলে উঠেছিল! য। হোক, ভয় পাবার কারণ নাই। 

*** সপ্তাহ কয়েক আগে 'গিজ্জী”মাইজীর নিকট পত্র লিখেছিলাম; 

আজ পধ্যন্ত একছত্র জবাব আদায় করতে পারি নি। 
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ভয় হয়, তিনি দলবলপহ সন্যান গ্রহণ করে কোন ক্যাথলিব্, 

মঠে ঢুকে পড়েছেন ; ঘরে চার চারটা আইবুড়ো৷ মেয়ে থাকলে 

বুড়ী মায়ের পক্ষে সন্ন্যাস ন। নিয়ে আর উপায় কি? 

অধ্যাপক মাঝ্সমূলারের সহিত চমত্কার দ্রেখাশুন। হয়ে 

গেল। তিনি খষিকল্প লোক-বেদাস্তের ভাবে ভরপুর । 

তোমার কি মনে হয়? অনেক বছর যাবংই তিনি আমার 

গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি 'নাইটিন্ত সেঞ্চরী?তে 

আচাধ্যদেব সম্পকে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন__উহা শীঘ্রই প্রকাঁশিত 

হবে। ভারতসংক্রান্ত নান৷ বিষয়ে তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ 

হল। হায়, হাঁয়। ভারতের প্রতি তার প্রেমের অদ্ধেকও 

যদি আমার থাকত! 

এখানে আমরা আর একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা বার করব। 

'ব্হ্ষবাদিন্১-এর খবর কি? উহার প্রচার বাড়াচ্ছ ত? যদ্দি চার 

জন উৎসাহী আইবুড়ী মিলে একখান পত্রিক। ভাঁলরকম চালু 
করতে না৷ পার ত আমার মকল আশায় জলাগ্ুলি! তুমি মাঝে 

মাঝে আমার চিঠি পাবে। আমি ত ছু'চটি নই যে, যেখানে- 

সেখানে হারিয়ে যাৰ! এখন এখানে ক্লান খুলেছি। আগামী 

সপ্তাহ হতে প্রতি রবিবারে বক্তৃতা আরম্ভ করব। ক্লীসগুলি খুব 

বড় হয়; যে বাড়ীটি সারা মরশুমের জন্য ভাড়া করেছি, সেই 

বাড়ীতেই উহ হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম । 

জাফরান, লেভেগ্াঁর, জয়ত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, 

লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রন, পেঁয়াজ, কিস্মিস্, বাদাম, 

গোলমরিচ এবং চাঁউল__এই সবগুলি মিলিয়ে এমনই স্ুন্বাদু 
৯৫ 
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«খিচুডি বানিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারি নি! 

ঘরে হিং ছিল না, নতুবা! তারও খানিকট। মিশীলে ঝ্লিলবার পক্ষে 

স্থবিধা হত। | 
কাল হাল ফ্যাশনের এক বিবাহে গিয়েছিলাম । আমার বন্ধু 

মিস্ মূলার নামী জনৈক ধনী মহিলা, একটি হিন্দু ছেলেকে দত্তক 

গ্রহণ করেছেন এবং আমার কাজে মাহায্য করবার জন্য আমি 

যে বাড়ীতে আছি সেই বাড়ীতেই কোঠ। ভাড়। করেছেন, তিনিই 

উহ] দেখবার জন্ভ আমাদিগকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরই 

এক ভাই-ঝি কিংবা ভাগনী ছিল বিবাহের পাত্রী, আর বরও 

ছিল অবশ্যি কারো ন। কারে৷ ভাইপো অথব! ভাগনে । বিবাহের 

অনুষ্ঠান যেন আর শেষ হয় নাকি আপদ! তুমি যে বিবাহে 
নারাজ, এতে আমি খুশী আছি। তবে এখন বিদায়। তোমর। 

সকলে আমার ভালবাস জানবে । আর লিখবাব সময় নাই; 

এখনি মিস্ ম্যাক্লাউডের বাড়ীতে মধ্যাহ্ৃ-ভোজনে যাচ্ছি। ইতি 
তোমাদের চির শুভাকাজ্ফী 

বিবেকানন্দ 

(৩৫ ) ইং 
৬৩ সেন্ট জঙ্ঞেস্ রোড 
লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিম 
৫ই জুন, ১৮৯৬ 

প্রিয়, 

“রাজযোগ” বইখানার খুব কাঁটতি হচ্ছে। সারদানন্দ শীঘ্রই 

যুক্তরাজ্যে যাবে ।'": 

আমার পিতা যদিও উকিল ছিলেন তথাপি আঁমি ইচ্ছা করি 
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ন! যে, আমার বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদেব ইহার 

বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে কতকগুলো 

উকিল আছে সে পরিবার নিশ্চয়ই একটা গোলযোগে পড়বে । 

আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে__প্রতিবৎসর বিশ্ববিগ্যালয় 

থেকে শত শত উকিল বার হচ্ডে। আমাদের জাতের পক্ষে 

এখন আবশ্যক কশ্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক ( তত্বাবিষ্কারোপ- 

যোগী ) প্রতিভা । স্বতরাৎ আমার ইচ্ছা! ম__ তড়িতৃত্ববিৎ হয়। 

সিদ্ধিলাভ করতে না পাঁরলেও সে যে বড় হবার এবং দেশের 

যথার্থ উপকারে লাগবার চেষ্টা করেছিল__এইট্কু ভেবেই আমি 

সন্তোষ লাভ করব । "শুধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি 

গুণ আছে যে, সেখানকার প্রত্যেকের ভেতর যা কিছু ভাল 

সমস্তই ফুটিয়ে তোলে । আমি চাই সে অকুতোভয় ও সাহসী 

হউক এবং তাঁর নিজের জন্য ও স্বজাতির জন্য একট! নৃতন পথ 

বাঁর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক । একজন তড়িত্ৃত্ববিৎ ইঞ্জিনিয়ার 

ভারতে অনায়াসে করে খেতে পারে। 

পু-_গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিক পত্র বার কর! 
সম্বন্ধে তোঁম।কে এই ডাকে একখাঁন। পত্র লিখছে । আমীর মনে 

হুয়, কাজটি বজায় রাখতে হলে এই রকমের একটা কিছু দরকার । 

'মার আমি অবশ্য সে যে ভাবে কীজ করবার উপায় নির্দেশ করছে, 

সেই ভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।""" 

আমার বোধ হয়, সে খুব সম্ভব সারদানন্দের সঙ্গে যাবে। 

তোমাদের প্রেমবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 
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(৩৬) ইং 
ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত 

৬৩, সেণ্ট জঙ্জেস্ রোড, লগ্ন 

এই জুন, ১৮৯৬ 

প্রিয় মিস্ নোৌব.ল, 

আমার আদর্শকে বস্ততঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, 

আর তাহা এই-_মান্ুষের কাছে তার অন্তনিহিত দেবত্বের বাণী 

প্রচার করতে হবে এবং সর্বকাধ্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা 

নিদ্দারণ করে দিতে হবে। 

কুসংস্কারের নিগডে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত-_সে 

নর ব। নারীই হোক-_তাঁকে আমি করুণ। করি; আর যে 

উতপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র । 

এই একট। ধারণ। আমাঁর কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে 

গেছে যে, সকল ছুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু 

না। জগৎকে আলোক দেবে কে? আত্মবিসজ্জনই ছিল 

অতীতের কম্মরহস্য এবং হায়! যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাঁকবে। 

ধারা জগতে সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাঁদ্িগকে চিরদিন 

'বহুজনহিতায় বহুজনস্থখাঁয়, আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত 

প্রেম ও করুণ। বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন 

আছে। 

জগতের ধশ্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙগমাত্রে পধ্যবসিত 

হয়েছে । জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন, ত। হচ্ছে চরিত্র । 

জগৎ এখন তাদের চায়, ধাদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং ধার 
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স্বার্থহীন। সেই প্রেম প্রত্যেকটি বাক্যকে বজের থাক 
শক্তিশালী করে তুলবে। 

এট। আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার 

মধ্যে একট! জগৎআলোডনকাঁরী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে 

আরে অনেকে আপবে। আমর! চাই-_জ্বালাময়ী বাণী এবং 
তদপেক্ষা জালাময় কম্ম। হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত । 
জগত ছুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাঁচ্ছে-__তোমার কি নিদ্রা সাজে? 
এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত 

হন, যতক্ষণ না অস্তরেব দেবত1 বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেন। 

জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্বর কোন্ কাজ 

আছে? আমার এগিয়ে চলার সাথে সাথেই আন্টষঙ্গিক খুঁটিনাটি 

সব এসে পড়বে । আমি আটঘাট বেধে কোন কাজ করি না। 

কাধ্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কাঁধ্য সাধন করে। 

আমি শুধু বলি-__-ওঠ, জাগ। 
তুমি চিরকাল আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

শুভাশীর্বাদক 

বিবেকানন্দ 
(৩৭) 

স্বামী রামকঞ্চানন্দকে লিখিত 
৬৩, সেণ্ট জঙ্জেস রোড, 

লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিয 
২৪শে জুন, ১৮৯৬ 

প্রিয় শশী, 

প্লীজীর সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাসে 
৯৪৯ 
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প্রকাশিত হবে। তিনি তার একখানি জীবনী লিখতে বাজী 

হয়েছেন। তিনি শ্রীজীর সমস্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি 

সাঁজিয়ে তাকে পাঠাও-_অর্থাৎ কর্মসন্বন্ধে সব জা জায়গায়, 

বৈবাগা সম্বন্ধে অন্যত্র, এরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে । 

তোমাকে একাজ এখনই শুরু করতে হবে। শুধু ঘে সব কথ 

ইংরেজীতে অচল, সেগুলি বাদ দ্রিও১ (হাঁগ।, পেচ্ছাঁব, থুথু, 

মাগী, শরীরের অনাবিষ্ার্য স্থান ইতাদি)। বুদ্ধি করে 

সে সকল জায়গায় যথাসম্ভব অন্য কথ] দ্রিবে .''|। “কাঁমিনী- 

কাঞ্চনকে" কায-কাঞ্চন? করবে 71156 200 009]0 ৪৮০. 

অর্থাৎ তার উপদেশে সার্বজনীন ভাবট] প্রকাশ কর। চাই । এই 

চিঠি কাহাকেও দেখাবার আবশ্তক নাই । তুমি উক্ত কাষ্য সমাধ। 

করে সমস্ত উক্তি ইংরেজী তঞ্জমা ও 015881 (শ্রেণীবিভাগ ) 

করে প্রফেসর ম্যাক্স মূলার, ওক্সফোর্ড ইউনিভালিটি, ইংলও”__ 

ঠিকানায় পাঠাবে । 

শরৎ কাল আমেরিকায় চলল। এখানকার কাজ পেকে 

উঠেছে । একটি লগ্ডনে 9277%:6-এব (কেন্দ্রের) জন্য টাকা 

৪17923% (ইতঃপৃর্বের ) উঠে গেছে। আমি 89স% (আগামী) 

মানে 3.16571870 (স্থইজরলগ্ড ) গিয়ে এক ছুই মাস থাকব। 
তারপর আবার লগুনে। আমার শুধু দেশে গিয়ে কি হবে? 

এই লগ্ন হল ছুনিয়ার 081706 (কেন্দ্র )। 107015র 19816 

(ভারতের হৃৎপিণ্ড) এখানে । এখানে একট গেড়ে না 

১1 এই পধ্যস্ত ইংবেজীৰ অনুবাদ । 
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বমিয়ে কি যাওয়! হয়? তোর পাগল নাকি? সম্প্রতি কালীকে, 

আনাব, তাকে তৈয়ার থাকতে বলো। পত্রপাঠ যেন চলে 

আসে। ছুই চারি দিনের মধ্যে তার জন্য টাকা পাঠাব ও কাপড়- 

চোপড় প্রভৃতি যা যা দরকাঁর সমস্তই লিখে দেব। সেইমত সমস্ত 

ঠিক করা হয় যেন। 

মাতাগাকুরাণী প্রভৃতি সকলকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিবে। 

মান্দ্রাজে তারক দাদ| যাচ্ছেন__ উত্তম কথ! । 

মহাতেজ, মহাবীধ্য, মহ] উত্সাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি 

কাজ? যে রকম লিখেছিলাম পূর্ববপত্রে সেই রকম ঠিক চলতে 
চেষ্টা করবে । (00795171826101) ( সজ্ঘবদ্ধ হওয়। ) চাই । 

(07020197610 19 10021 8100. (119 ৪9079% 01 11786 18 

0990161)09 ( সজ্ঘবদ্ধ হলেই শক্তি লাভ হয়, আর আজ্ঞাবহতাই 

হল তার মূল রহস্য )। কিমধিকমিতি 
নরেন্দ্র 

(৩৮) 
হ্বামী বামকৃষ্ানন্দকে লিখিত 

হাঈভিউ, কেভাশ্য ণম, রিডিং 

ই টি ষ্রাভির বাভী 

৩রা জুলাই, ১৮৯৬ 

প্রিয় শশী, 

এই পত্রপাঠ কাঁলীকে ইংলগ্ডে পাঠাইয়া দিবে। পূর্বের পত্রে 
সংবাদ পাইয়াছ। কলিকাতার মেসার্স গ্রিগুলে কোৌং-এর নিকট 

তাহার 990 01898 1088989 ( দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথেয় খরচ ) 
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গয়াছে ও কাপড়-চোপড কিনিতে ষাহা কিছু লাগে তাহাও 

গিয়াছে । কাপড-চোপড় অধিক কিছু আবশ্তক নাই ... 

কালীকে কতকগুলি বই আনতে হবে। আমার কাছে 

কেবল ধণ্বেদ সংহিতা আছে। কালীকে যজুর্বেদ ও সাঁমবেদ 

ও অথর্বন্ সংহিতা ও শতপথাঁদি যতগুলি ব্রাক্ধণ পাওয়। যাঁয় ও 

কতকগুলো স্ত্র ও যাস্কর নিরুক্ত যদি পায় সঙ্গেই করে যেন 

আনে । অর্থাৎ এ বইগুলি আমার চাই | ...এ বই একটা কাঠের 

বাঝ্সয পুরে আনলেই হবে। 

গড়িমসি যেমন শরতের বেলায় হয়েছিল-__তা৷ না হয়; পত্রপাঠ 

চলে আসবে । শরৎ আমেরিকায় চলে গেছে । তার এখানে 

কোনও কাজ ছিল না অর্থাৎ ছ মাস বাঁদে এল, তখন আমি 

এখানে । সেপ্রকার ন| হয় ফেন। চিঠি হারিয়ে যেন ন। যায়__ 

শরতের বেলার মত। তত্পর পাঠিয়ে দিবে । ইতি 

বিবেকাঁনন 

(৩৯) ইং 
মিঃ ফ্র্যানসিস্ লেগেটুকে লিখিত 

৬৩, সেণ্ট জজ্ঞেস্ রোড, 
লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিম 

৬ই জুলাই, ১৮৯৬ 
প্রিয় ফ্যাঙ্কিন্সেন্স ১, ূ 

'-'আট্লান্টিকের এপারে এসে আমি বেশ আছি এবং আমার 
কাধ্যাদি অতি স্ুন্দররূপে চলছে। 

৯. হগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। মিঃ ক্র্যান্সিল লেগেটুকে শ্বামিজী বন্ধুভাবে এই 

শব্দে সম্বোধন কবিতেছেন। 
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আমার রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হ্ৃদয়গ্রাহিণী 

হয়েছিল, ক্লাঁসগুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাজের মরস্থম 

শেষ হয়ে গেছে__আমিও সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন 
আমি মিস্ মূলারের সঙ্গে স্থুইজরলগ্ডে বেড়াতে যাঁচ্ছি। 

গলস্ওয়ান্দিরা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন । 

জে! বড় অদ্ভুতভাবে তাদ্রের এদিকে ফিরিয়েছেন । আমি জো-র 
বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্ধ্য-প্রণালীর শতমুখে প্রশংসা! ন। করে 

থাকতে পারছি ম।। তাকে একজন স্থচতুর বরাজনীতিবিশীরদ 

রমণী বলতে পার! যায়। তিনি প্রয়োজন হলে একট! রাজ্য 

চালাতে পারেন। মানষের ভিতর এমন চট করে সব 

বিষয় ধরবাঁর তীক্ষ সহজ বুদ্ধি, আবার উহ্থাকে তাল বিষয়ে 

প্রয়োগ করবাঁব ক্ষমতা, আমি খুব অল্লপই দেখেছি । আমি আগামী 

শরৎকাঁলে আমেরিকা ফিরব ও তথাঁকার কাধ্যভান আবার 

গ্রহণ করব। 

গত পরশু সন্ধ্যায় আমি মিসেস মার্টিনের বাটীতে একটা! 

পাটিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম । উক্ত মহিলার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত 

ইতোমধোই জো-র পত্রে অনেক খবর পেয়েছ । 

যা হোক, ইংলগ্ডে কাজ খুব আস্তে আস্তে অথচ স্থনিশ্চিত 

ভাবে বেড়ে চলেছে । এখানকার অন্ততঃ অর্দধেক নরনারী 

আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কাধ্য সম্বন্ধে আলোচন। 

করেছে। এই ব্রিটিশ সামাজ্যের যতই ক্রটি থাকুক, ইহা যে 

চারিদিকে ভাব ছড়াবার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ 

নাই । আমার সংকল্প-_এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার তাবরাশি 
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প্রিদান করব-_তা হলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। 

অবশ্ঠ সব বড় বড় কাজই খুব আন্তে আস্তে হয়ে থাকে_ উহার 

বাধাবিষ্ণও অনেক__বিশেষ আমরা হিন্দুরা__বিজ্বিত জাতি 
বলে। কিন্তু তাও বলি-_যেহেতু আমর! বিজিত, সেই হেতু 

আমাদের ভাব চারদিকে ছড়াতে বাধ্য-কাঁরণ দেখা যায়-_ 

আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য হতে 

উদ্ভূত হয়েছে । দেখ না__ইহুদীরা তাঁদের আধ্যাত্মিক আদর্শে 

রোম সাআ্াজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল । 

তুমি জেনে স্বখী হবে যে, আমিও দিন দ্িন সহিষফুতা ও 

সর্বোপরি, সহান্থৃভৃতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি । মনে হয়, প্রবল- 

প্রতাপশালী এঙ্গ লো-ইগ্ডিয়ান্দের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, 

আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি 

ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দ্রিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান 

বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পধ্যস্ত ভালবানতে পারব । 

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গৌড় বা একঘেয়ে 

ছিলুম যে, কারু সঙ্গে সহান্নভূতি করতে পারতাম না আমার 

ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না 

কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে 

পধ্যস্ত চলতাম না। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্ঠাদের 

সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাম করতে পারি-__তাদের 

তিরস্কার করবার কথ! একবার মনেও উঠবে না! একি আমি 
ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি-__না, আমার হৃদয় ক্রমে উদ্ধার হয়ে 

হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর 
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হচ্ছে? আবার লোকে বলে শুনতে পাই-_যে বাক্তি চারদিন 

মনা, অমঙ্গল দেখতে না পায় সে ভাল কাজ করতে পারে 

না-_সে একরকম অদৃষ্টবাঁদী হয়ে নিশ্চেষ্ট মরে যাঁয়। আমি ত 

ত৷ দেখছি না। বরং আমার কাধ্যশক্তি প্রবলভাবে বেডে 

যাচ্ছে__সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যের সফলতাও খুব অধিক হচ্ছে। কখন 

কখনও আমার এক প্রকার ভাবাবেশ হয়_আমার মনে হয়, 

জগতের সব্বাইকে-_সব জিনিসকে আশীর্বাদ করি-_সব 

জিনিসকে ভালবাসি-__-আলিঙ্গন করি। তখন দেখি__যাঁকে 

মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র ! প্রিয় ফ্রান্সিস, এখন আমি 

সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি, আর তুমি ও মিসেস্ লেগেট 

আমায় কত তাঁলবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, 
তাই ভেবে সত্য সত্যই আনন্দাশ্র বিসজ্জন কচ্চি। আমি 

যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দ্িনটাকে 

ভেবে তাকে ধন্য ধন্ত করছি! আমি এখানে এসে কত দয়া, 

কত ভালবাস! পেয়েছি, আর ষে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার 

আবিতভাঁব, তিনি আমার ভাল মন্দ ( “মন্দ কথাটিতে ভয় পেষে৷ 

ন1 ) প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য করে আসছেন। কারণ আমি তার 

হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি--কোন্ কালেই বা তা ছাড়া 

আর কিছু ছিলাম? তার সেবার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ 

করেছি, আমার প্রেমাম্পদদের ত্যাগ করেছি, সব সখের আশা 

ছেড়েছি, জীবন পধ্যস্ত বিসঙ্জন দিয়েছি । তিনি আমার সদা 

ক্রীড়াশীল আদরের ধন, আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের 

কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কাঁরণ খুঁজে পাওয়া যায় না 
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সব তার খেলা, সব তার খেয়াল। কোন্ হেতুতে তিনি আবার 

যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি_এই জগত্নাট্যের 

সকল অংশেই তিনি এই সব হাঁসিকান্নার অভিনয়! করছেন। 

জো যেমন বলে-_“ভাঁরি তামাস।, ভারি তামাসা !” 

এ ত রড মজার জগৎ! আব সকলের চেয়ে মজার লোক 

তিনি__সেই অনন্ত প্রেমাম্পদ প্রভু! সব জগতট। খুব মজ। নয় 

কি? আমাদের পরম্পরে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বল আব 

খেলুড়েগিরিই বল, এ যেন জগতেব এই ক্রীডাক্ষেত্রে একদল 

স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেভে দেওয়া হয়েছে--আর সকলে 

চেঁচামেচি করে খেলা করছে-তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি 

করব-__কাকে নিন্দা করব--এ যে সবই তাঁর খেলা । লোকে 

জগতের ব্যাখ্যা চায়__কিস্ত তাঁকে ব্যাখা! করবে কিরূপে? 

তার ত মাথা মুড কিছু নেই_তিনি যুক্তিবিচারেরও কোঁন 

ধার ধারেন না। তিনি আমাদের সকলকে ছোটখাট মাথা! 

ও বৃদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন_কিস্তু এবার আর আমায় 

ঠকাতে পারছেন ন।_ আমি এবার খুব হুসিয়ার ও সজাগ 

আছি। 

আমি এতদিনে ছুএকটা বিষয় শিখেছি । শিখেছি যে, “ভাব, 

প্রেম, প্রেমীম্পদ”-__এসকল যুক্তিবিচার, বিদ্যা-বুদ্ধি, বাক্যাড়মরের 

বাইরে--ওসব হতে অনেক দূরে! ওহে পাকি”,১ পেয়ালা 

১ প্রচান পাবসিকদিগেব মধ্য যে বাক্ত অভ্যাগতগণেব পানপাত্রে 

স্বা ঢালিযা! দিত, তাহাকে সাকি বলত। হাফেজ প্রভৃতির কবিতা 
এই সাকি শব্দেব বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 
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পূর্ণ কর আমরা প্রেমমদির। পান কনে পাগল হয়ে 
ষাই। ইতি 

তোমারই 
পাগল বিবেকানন্দ 

(৪০ ) ইং 
৬৩, সেন্ট জঙ্জঞেস রোড, লগুন 

৮ই জুলাই, ১৮৯৬ 

প্রিয়__, 

ইংরেজ জাতট। খুব উদাব। সেদিন মিনিট তিনেকের 

মধ্যেই আমার ক্লাস থেকে আগামী শরতৎকালের কাজের নৃতন 
বাডীর জন্য ১৫০ পাউও্ড (প্রায় ২২৫০২ টাকা) চাদ। উঠেছে । 

এমন কি, চাইলে তারা তদ্দগ্ডেই ৫০০ পাউও্ড দিত। কিন্ত 

আমর! ধীরে ধীরে কাজ করতে চাই-_হঠাৎ কতক গুলে! খরচপত্র 

করতে চাই না। এখানে এই কাজট] চালাতে অনেক লোক 

মিলবে এবং তার! তাাগের ভাব কতকটা বোঝে-_ইংবেজ-টরিত্রের 

গভীরতা এখানেই (যে ভাবটা তাদের মাথার ভেতর ঢোকে 

সেট। কিছুতেই ছাড়তে চায় না)। ইতি 
বিবেকানন্দ 

(৪১) হ্ং 

ডাক্তার নগ্ত্ড রাও, এমডিকে লিখিত 

ইংলগ 
১৪ই জুলাই, ১৮৯৬ 

প্রিয় নগর রাও, 

'প্রবুদ্ধ ভারত+-গুলি পৌছেছে এবং ক্লাসে বিতরণও করা 

হয়েছে । এটা খুব সন্তোষজনক হয়েছে; ভারতে এর যথেষ্ট 

১০৭ 



পত্রাবলী 

প্রচলন হবে নিশ্চিত। আমেরিকাতেও এর কিছু গ্রাহক হতে 

পারে। ইতোমধ্যেই আমি আমেরিকায় এই [কাগজটার 

বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং গুড ইয়ার ইতোমধ্যেই 

তা করে ফেলেছে । কিন্ত এখানে ( ইংলণ্ডে ) কাজ অপেক্ষাকৃত 

ধীরে অগ্রসর হবে। এখানে মুশকিল এই যে, একা" সকলেই 
নিজেদের কাগজ বের করতে চায়। আর এরূপ হওয়াই উচিত; 

কারণ সত্যি বলতে গেলে কোন বিদেশীই খাটি ইংরেজের মত 

তেমন ভাল ইংরেজী লিখতে পারে না, এবং খাঁটি ইংরেজীতে 

লিখলে ভাবের যা বিস্তার হবে হিন্দু-ইংরেজীতে তা হতে পারে 

ন|। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখ 

আরও শক্ত । 

আমি আপনার জন্য এখানে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; 

কিন্তু আপনি বিদেশী সাহায্যের ওপর একেবারেই নির্ভর 

করবেন না। ব্যক্তির মত জাতিকেও আপনার সাহায্য 

আপনাকেই করতে হবে। এই হচ্ছে ঠিক ঠিক স্বদেশপ্রেম। 

যদি কোন জাতি তা করতে ন| পারে, তবে বলতে হবে, 

তার এখনও সময় হয়নি, তাঁকে অপেক্ষ। করতে হবে। মান্দ্রাজ 

হতেই এই নৃতন আলোক ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে 

পড়া চাই-__-এই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে। 

একটি বিষয়ে কিন্তু আমায় একটু মন্তব্য করতে হল-_মলাটট। 

একেবারে চাষাঁড়ে_-অতি বিশ্রী ও কদধ্য। সম্ভব হলে এটাকে 

বদলে ফেলুন! এটাকে ভাবব্যগক অথচ মরল করুন-__আর 

এতে মান্ধষের মৃণ্ডি মোটেই রাখবেন না। বটবৃক্ষ মোটেই 
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প্রবুদ্ধ হওয়ার চিহ্ন নয়, পাহাডও তা। নয়, খধিরাঁও নন, ইউরের 

পীয় দম্পতিও নন। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুখানের প্রতীক । 

চারুশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি-_বিশেষত: চিত্রশিল্লে । 

বনে বসন্ত জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখ! 

দিয়েছে-_এই ভাবের একটি কাননচিত্র আকুন দেখি । কত 

ভাবই ত রয়েছে_ধীরে ধীরে ত৷ চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। 

লগ্ুনের গ্রীণম্যান কোং যে “রাঁজযোগ' ছেপেছে তাতে আমার 

তৈয়ারি প্রতীকটি দেখুন_আঁপনি বন্বেতে তা পাবেন। 

আমি নিউইয়র্কে রাজযোগ লম্বন্ধে যে সব বক্তৃত! দিয়েছিলাম, 

এই পুস্তকে ত৷ আছে। 

আমি আগামী রবিবারে স্ইজরলগ্ডে যাচ্ছি,. এবং শরৎ- 

কাণলে ইংলগ্ডে ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করব। সম্ভব 

হলে আমি স্থইজরলণ্ড হতে আপনাকে ধারবাহিকভাঁবে 

কতকগুলি প্রবন্ধ পাঁঠান। আপনি জানেন, আমার বিশ্রাম 

অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। 

আপনাদের একান্ত আশীর্বাদক ও শুভান্ধ্যায়া 
বিবেকানন্দ 

(৪২) ইং 

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 
স্তান্স গ্রাণ্ড 

স্থইজরলগ 
২৫শে জুলাই, ১৮৯৬ 

প্রিয়, 

আমি জগংটাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আসছে 
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ছুমাসের জন্য, এবং কঠোর সাধন! করতে চাই । উহাই আমার 

বিশ্রাম। *** পাহাড় এবং বরফ দেখলে আমারা মনে এক 

অপর্ধ শাস্তির ভাব আসে । এখাঁনে আমার যেমন নিত হচ্ছে 

এমন অনেক দিন হয় নাই । | 

বন্ধবর্গকে আমার ভাঁলবাঁসা জানাবে । 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

( ৪৩ ) উৎ 

মিঃ ই টি ্ টাডিকে লিখিত 

গ্যাণ্ড হোটেল 

ভ্যালে, স্থইজরলগ্ 

আমি অল্পম্বল্ল পভাশুন। করছি-_উপোম করছি অনেক 

এবং সাধনা করছি তারও চেয়ে বেশী। বনে বনে বেড়িয়ে 

বেড়ানট। অতি আবামপ্রদ। আমাদের বাসস্থানটি তিনটি বিরাট 

তুষার-প্রবাহের নীচে এবং প্রারুতিক দৃশ্ত অতি মনোরম। 

ভাঁল কথা, স্থইজরলণ্ডের হ্রদে আধ্যদের আদি বাস- 

ভূমি সম্বন্ধে আমাব মনে যাও একটু সন্দেহের ভাব ছিল, তা 

একেবারে সরে গেছে; তাতারদের মাথা থেকে লম্বা টিকিট। 

সরিয়ে দ্রিলে ঘা ফ্ীডায়, স্থুইজরলগ্ডের অধিবাসীরা হচ্ছে 

তাই। 
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(৪৪ ) ইং 

লাল! বদ্রী শাহকে লিখিত 

ই টি ষ্টাডির বাড়ী, 

হাঁইভিউ, কেভাশ্যাঁম 

রিডিং, লগুন 

৫ই আগষ্ট, ১৮৯৬ 

প্রিয় শাহজি, 

আপনার সহৃদয় অভিনন্দনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ । আপনার 

নিকট একটি বিষয় জানবার আছে । দয়া করে সংবাদটি জানালে 

বিশেষ বাধিত হব। আমি একটা মঠ স্থাপন করতে চাই-__আল- 

মৌডাঁয় বা আলমোডাঁর কাছে হলেই ভাল। আমি শুনেছি 

মিঃ র্যামজে নামে জনৈক ভদ্রলোক আঁলমোড়ার নিকট একটি 

বাংলোতে বাস করতেন, এ বাংলোর চতুর্দিকে একটি বাগান 
আছে। এ বাংলোটি ক্রয় কর! সম্ভব হবে নাকি? দাম কত? 

যদি ক্রয় কর সম্ভব ন|! হয়, তবে উহা ভাড়। পাওয়। 

যাবেকি? 

আঁলমোড়ার কাছে কোন স্বিধাজনক স্থান আপনার 

জানা আছে কি যেখানে বাগবাগিচ। সহ আমার মঠ প্রতিষ্ঠিত 

হতে পারে? উহার বাগান প্রভৃতি অবশ্যই থাঁক। চাঁই। একট! 

গোট। ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমত হয়। 

আশ! করি শীঘ্র আপনার উত্তর পাব। আপনি এবং 

১ ন্বামিজা তখন শ্ুইজবলণ্ডে থাকিলেও ইসা ঠীহাব স্থাযা ঠিকানা । 
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আলমোড়াস্থ অন্যান্য সব বন্ধুরা আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা 

জানবেন । ইতি | 

আপনাদের 

বল" 

(৪৫) ইং 

মিঃ ই টি ষ্টাডিকে লিখিত 

স্বইজরলগ্ড 

৫ই আগইঈ, ১৮৯৬ 

আজ সকালে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের একখানি পত্র এসেছে; 

তাঁতে খবর পেলাম যে, শ্রীরামরুষ্ণ-সন্বন্ধীয় প্রবন্ধটি “নাইটিস্ত 

সেন্চুরী” পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । তুমি 
কি তা পডেছ? তিনি এ বিষয়ে আমার মত চেয়েছেন । এখনও 

'আমি তা দেখিনি বলে তাঁকে কিছু লিখতে পারছি না। তুমি 
যদি তা পেয়েথাক ত দয়া করে আমায় পাঠিয়ে দিও । 'ত্রহ্ষ- 

বাদিনে*র কোন সংখ্যা এসে থাঁকলে তাও পাঠিয়ে! | ম্যাক্সমূলাব 
আমাদের কাঁধ্যধারা জানতে চাঁন *** এবং মাসিক পত্রিকা 

সন্বন্ধেও খবর চাঁন। তিনি প্রচুর 'সাহাযোর আশ্বাস দিয়েছেন 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখতে 

প্রস্তত আছেন । 

আমার মনে হয়, পত্রিকাঁদি সম্বন্ধে তার সহিত তোমার 

সরাসরি পত্রীলাপ করাই উচিত। 'নাইটিস্ত সেন্চুরী” পড়ার 

পরে তার পত্রের উত্তর দিয়ে যখন আমি তোমাকে তার চিঠি- 

খানি পাঠিয়ে দেব, তখন তুমি দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের 
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প্রচেষ্টায় কত খুশী হয়েছেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করতে বাজী. 

আছেন | -- 

পুনশ্”- আশা! করি, বড় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে ভাল করে 

ভেবে দেখবে । আমেরিকায় কিছু টাকা তুলতে পার যাবে 

এবং তাতে করে কাগজখানি নিজেদের হাতেই রেখে দিতে 

পারা যাবে। তুমি ও ম্যাক্সমূলীর কিরূপ কাধ্যধারা ঠিক 
কর জেনে নিয়ে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি। 

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্িতঃ | যদ্দি দৈবাঁৎ ফলং 

নাল্তি ছায়। কেন নিবাধাতে ।_-ঘে গাছের ফল ও ছায়া আছে 

তারই আশ্রয় নিতে হয়; ফল যদি নাইব। পাওয়া যায়, ছায়! 

থেকে ত কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না? স্থতরাং সার কথ। 

এই- বড় প্রচেষ্টা এই ভাব নিয়েই আরম্ভ করা উচিত । 

(৪৬ ) ইং 
শ্রীযুক্ত আলাসিঙ্গ৷ পেরুমলকে লিখিত 

স্থইজরলগ 
৬ই আগ্ট, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

ব্রহ্মবাদিন্ঃ কিরূপ আঘথিক ছুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার 

পত্রে জানলাম 1 লগুনে যখন ফিরে যাঁব তখন তোমায় সাহায্য 

করতে চেষ্টা করব। তুমি স্থুর নামিয়ো না! ষেন_ কাঁগজখানি 
চালিয়ে যাও; অতি শীত্রই আমি তোমায় এপ সাহায্য 

করতে পারব যে, এই বিরক্তিকর শিক্ষকতার কাজ থেকে তুমি 

অব্যাহতি পাবে । ভয় পেয়ো না; বড় বড় সব কাজ হবে, 
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বেস! সাহস অবলম্বন কর। ব্রহ্মবাদিন্,। একটি রত্ববিশেষ, 
একে নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। অবশ্য এজাতীয্ন পত্রিকাকে 
সর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যতার ঘ্বার। বাঁচিয়ে রাখত্থে হয়, আর 

আমরা তাই করব। আরো মাস কয়েক আকড়ে পড়ে থাক । 

ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামরুষ্চ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি; 'নাইটিস্ত 
সেন্চুরীতে” বেরিয়েছে । উহা! পেলেই আমি তোমায় পাঠিয়ে 
দেব। তিনি আমাকে চমত্কার সব চিঠি লিখেন এবং শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের একখানি বড় জীবনী লিখবার উপাদান চাঁন। কলকাতায় 

লিখে দাও, যেন তার! যতটা সম্ভব উপাদান যোগাড় করে তাকে 

পাঠায়। 

আমেরিকার কাগজে প্রেরিত সংবাদটি আমি পূর্বেই পেয়েছি । 

উহা! ভারতে প্রকাশ করবে না। সংবাদপত্রে এই সব হৈ চৈ 

ঢের হয়ে গেছে; আমার অন্ততঃ এসবে বিরক্তি এসে গেছে। 

মূর্খেরা যাই বলুক না কেন, আমর। আমাদের কাজ করে যাব। 
সত্যকে কেউ চেপে রাখতে পারবে না। 

দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন সুইজরলগ্ডে রয়েছি, আর 

ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। পড়া বা কোন লেখার কাজ আমি 

করতে পারছি ন1,_করাঁও উচিত নয়। লগ্নে আমার এক 

মস্ত কাজ পড়ে আছে, যা আগামী মাস থেকে শুরু করতে হবে । 

আগামী শীতে আমি ভারতে ফিরব এবং সেখানকার কাঁজটাকে 

ঈাড় করাব। 

সকলে আমার ভালবাসা জানবে। সাহসে বুক বেঁধে 

কাজ করে যাও, পশ্চা্পদ হয়োনা__না” বলো না। কাজ 
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কর-_ঠাকুর পেছনে আছেন। মহাশক্তি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
রয়েছেন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্চ_ভয় পেয়ে না; টাকা ও আর সব শীঘ্রই আসবে। 

(৪৭) ইং 

পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে লিখিত 

স্থইজর্লও 

৮ই আগস্ট, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

তোমায় কয়েকদিন পূর্বে একখানি পত্র লিখেছিলাম। 
সম্প্রতি আমার পক্ষে তোমায় জানান সম্ভবপর হয়েছে যে, 

আমি ব্রক্ষবাদিন্-এর জন্য এইটুকু করতে পারব-_-আমি 

তোমায় ছু এক বছরের জন্য মাসিক ১০০২ টাঁকা হিসাবে অর্থাৎ 

বছরে ৬০ ব! ৭০ পাউও হিসাবে, যাতে মাসে ১০০২ পুরা হয়-__ 

এরূপ সাহাধ্য করতে পারব, তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে 

্রহ্মবাদিন্-এর জন্য কাজ করতে ও উহাকে ভাল কবে দীড় 

করাতে পারবে । মণি আয়ার এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু 

টাঁক! তুলে উহার মুগ্রাঙ্কন প্রতৃতি ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। 
গ্রাহকদের চাদ থেকে কত আয় হয়? তাখরচ করে ভাল 

ভাল লেখকদের কাছ থেকে উত্তম প্রবন্ধ সংগ্রহ কর চলে না 

কি? 'ত্রহ্ষবাদিনে” য। কিছু বেরুবে, তার সবটাই সকলকে বুঝতে 

হবে, তার কোন মানে নাই; কিন্তু স্বদেশহিতৈধিতা-প্রণোদিত 
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হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের ইহার গ্রাহক হওয়া উচিত__ 

অবশ্ত আমি হিন্দুগণকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি। | 

কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক__ 

প্রথমতঃ, ( হিসাবপত্র সম্বন্ধে) বিশেষ সততা! অবলম্বনীয়। 

এই কথ! বলিতে গিয়া আমি এরূপ একটুও আভাস দিচ্ছি না 
যে, তোমাদের মধ্যে কারে। পদস্থলন হবে, পরন্ত কাজকম্মে 

হিন্দুদের একটা অদ্ভূত নেতাজোবড়। ভাব আছে-_হিসাবপত্র 
রাখার বিষয়ে তাদের তেমন সুশৃঙ্খল বা আট নাই; হয়ত 

কোন বিশেষ ফণ্ডের টাঁক1 নিজের কাঁজে লাগিয়ে ফেলে এবং 

ভাবে শীঘ্রই উহ৷ ফিরিয়ে দেবে__ইত্যাদি। 

দিতীয়তঃ, 'ত্রহ্মবাঁদিন্টিকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার 

উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, এই মনে করে উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির 

জন্য সম্পূর্ণ দৃঢ়নিষ্টা। এই পত্রিকাই তোমার ইঠ্টদেবতা- 
স্বরূপ হউক) তা হলেই দেখবে সাফল্য কেমন করে আসে। 

আমি ইতঃপূর্ধবেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ হতে ডেকে পাঠিয়েছি । 

আমি আশা করি, অপর স্বামীকে পাঠাবার সময় যেরূপ দেরী 

হয়েছিল এবারে সেরূপ হবে না। এই চিঠি পেয়ে তুমি আমার 
্রন্মবাঁদিন্*-এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একট। পরিষ্কার হিসাব পাঠিও-_ 

যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা উচিত। মনে রেখো- সম্পূর্ণ 
পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থহীন একান্ত আজ্ঞাবহতাই সকল 

সিদ্ধির মূল। 

ছুই বৎসরের মধ্যে আমর! '্রহ্মবাদিন্টটাকে এরূপ দ্রাড 

করাব যে, উহার আয় হতে শুধু যেউহার খরচ চলে যাবে 
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তাই নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। বিদেশে ধর্মপত্রিকাত্ন 

বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব ; স্থৃতরাঁং হিন্দুদের মধ্যে যদ্দি এখনও 
কিছুমাত্র ধর্শজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে, তবে এ পত্রিকার 

পৃষ্ঠপোষকত| তাদেরই করতে হবে । 

ভাল কথা, এনি বেশাস্ত একদিন আমাকে তাদের সমিতিতে 

ভক্তি সম্থদ্ধে বক্তৃতা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন । আমি এক 

রাত্রি বক্তৃতা দ্রিই__কর্ণেল অল্কট্ও উপস্থিত ছিলেন। সকল 
সম্প্রদাঘ্ের গ্রতিই আমার সহানুভূতি আছে, ইহা দেখাবার জন্যই 

আমি এরূপ করেছিলাম; কিন্তু আমি কোনও আজগ্তবিতে 

ফোগ দেব ন|। আমাদের দেশের আহানম্মকর্দের বলো, আধ্যাত্মিক 

বিষয়ে আমরাই জগতে শিক্ষক-_ফিরিঙ্গির। নয়। ইহলোকের 

বিষয়ে অবশ্ত তাদের নিকট হতে আমাদের শিখতে 

হবে। 

আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়েছি। 
ছয় মাস পৃর্ধ্বে যখন তিনি উহা৷ লিখেন, তখন তার নিকট প্রতাপ 

মভ্রমপ্ারের ক্ষুদ্র পুন্তিক! ছাড়া লিখবার আর কোন উপাদান 

ছিল না; স্থতরাং সে হিসাবে তার প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে 

বলতে হবে। সম্প্রতি তিনি শ্রারামকৃষ্খ সম্বন্ধে একখাশি বৃহৎ 

পুস্তক লিখবার সংকল্প প্রকাশ করে আমাকে একখানি স্থন্দর স্থদীর্ঘ 

পত্র লিখেছেম। আমি ইতোমধ্যেই তাঁকে অনেকটা উপাদান 

দিয়েছি) কিন্তু ভারত হতে আবও পাঠাতে হবে। কাজ 

করে যাও। লেগে থাক, সাহসী হও, ভরসা করে সব বিষয়ে 

লাগ। ব্রদ্দচধ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে; তোমার ত 
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ঘথেষ্ট ছেলেপুলে আছে, আর কেন? এই সংসাঁরটা কেবল 
ছুঃখময়। কি বল? আমার স্বেহাশীর্বাদ জানবে। তি 

নে 

বাবেকানন্দ 

(৪৮) ইং 
মিঃ জে জে গুডউইনকে লিখিত 

স্থঈজরুলগ 

৮ই আগষ্ট, ১৮৯৬ 

আমি এখন বিশ্রাম ভোগ করছি। বিভিন্ন পন্রে কুপানন্দের 

সম্বন্ধে অনেক কথা পডেছি। আমি তার জন্য ছুঃখিত'। তার 
মাথায় নিশ্চয় কোন গোল আছে। তার ভাবে তাঁকে চলতে 

দাও; তাঁর জন্য তোমাদের কারে! উদ্বেগ অনাবশ্যক। 

আমায় ব্যথ!। দেওয়ার কথ। বলছ? -_-তা দেবদানবের 

সাধ্যাতীত। স্থতরাং নিশ্চিন্ত থাক। অটল ভালবাঁসা ও একান্ত 

নিংস্বার্থতাই সর্ধত্র জয়লাভ করে। প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থায় 
বেদান্তীদের উচিত আপনাদেরই মনকে জিজ্ঞাসা করা, “আমি 

উহা দেখি কেন? আমি কেন ভালবাসা দিয়ে ওটাঁর প্রতিকার 

করতে পারি না?” 

_ স্বামী যে অভ্যর্থনা পেয়েছেন, এবং তিনি যে উত্তম 

কাজ করছেন, আমি তাঁতে খুশী হয়েছি। বড় কাঁজ করতে 

হলে দীর্ঘকাল ধরে লেগে পড়ে থাকতে হয়। জন কয়েক 

বিফল হলেও আমাদের চিন্তিত হওয়। নিষ্প্রয়োজন। জগতের 

ধারাই এই যে, অনেকের পতন হবে, বহু বাধা আসবে, ছুল্ল জ্ব্য 
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বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আচে বিতাঁড়িতপ্রাস 

হয়ে মান্মষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দানবীয় ভাব 

প্রাণপণে লড়াই করবে। এ সংসারে ধর্মের পথটিই সর্ধাধিক 

খাডা ও বন্ধুর। ইহাই আশ্ধ্যের কথ। যে, এত লোক সফলকাম 

হয়; বহুজন যে পডে যায়, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। 

বহু পতনের ভেতর দিয়েই চরিত্রের গঠন হয়ে থাকে । 

এখন আমি অনেকট। চাঙ্গা হয়েছি । আমি জানাঁল। দিয়ে 

বাইরে তাকিয়ে ঠিক সামনেই বিরাট তুষারপ্রবাহগুলি দেখি 

এবং ভাবি যে, আমি হিমালয়ে আছি। আমি সম্পূর্ণ শাস্ত 
আছি। আমার স্াযুণ্ডলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে এসেছে; 

এবং তুমি যে জাতীয় বিরক্তিকর ঘটনার কথা লিখেছে, ত৷ 
আমাকে স্পর্শও করে না। এই ছেলেখেলা আমায় ক্রি 

করবে কি করে? মারা ছুনিয়াটা একট! নিছক ছেলেখেলা 

প্রচার, শিক্ষা দেওয়। সবই | পজ্ঞেয়ঃ লস নিত্যসন্ন্যাসী যো ন 

ঘেষ্টি ন কাক্ষতি”--ধিনি দ্বেষণ্ড করেন না, আকাজ্জাও করেন 

না তাকেই নিত্যসন্নাপী বলে জেনো । আর রোগ শোক 

ও মৃত্যুর চির লীলাভূমি এই সংসাররূপ পচা ডোবাতে কি 
'আর কাম্য বস্ত থাকতে পারে? “ত্যাগ।চ্ছাঁন্তিরনস্তরম্”- যিনি 

সব বাঁসনা ত্যাগ করেছেন, তিনিই সুখী । 
সেই শাস্তি, মেই অনস্ত অনাবিল শাস্তির কিছু আভাঁস 

আমি এখন এই মনোরম স্থানে পাচ্ছি। “আত্মানং চেদ্ 

বিজানীয়াদয়মস্্ীতি পুরুষঃ। কিযিচ্ছন্ কম্য কামায় শরীরমন্- 

ংজরে”_একবার যদ্দি মানষ জানে যে, মে আত্মস্বরূপই 
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রটে, তন্ভিন্ন কিছু নয়, তবে কোন্ অভিলাষে এবং কোন্ কামনার 

বলে সে দেহের জালায় জ্বলে মরবে? | 

আম্বার মনে হয়, লোকে যাকে “কাজ” বলে রর আমার 

যতটুকু অভিজ্ঞতা হবার হয়ে গেছে। আমি মরে গেছি; 

এখন আমি বেরিয়ে যাবার জন্য হাপিয়ে উঠেছি । “মন্ুম্যানাং 

সহম্রেধু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং 

বেত্তি তত্বতঃ)”-_সহশর লোকের মধ্যে কচিৎ কেউ সিদ্ধিলাভের 

চেষ্টা করে ; আবার ঘত্বপরায়ণ বহুর মধ্যেও বিরল কেহ কেহ 

মাত্রই আমাকে যথার্থ ভাবে জানে। কারণ “ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি 

হরস্তি প্রসভং মনঃ১৮_ ইন্দড্রিয়গুলি বলবান্; তার! সাধকের মনকে 

জোর করে নাবিয়ে দেয়। 

“খাসা জগৎ,” “মজার সংসার,” “সামাজিক উন্নতি” 

এসব কথার তাতপধ্য “সোনার পাথর বাঁটীরই” মত। ভালই 

যদি হত, তবে এট। আর সংসারই হত না । ভ্রান্তিবশে জীব 

অসীমকে সসীম বিষয়ের মধ্যে এবং চৈতন্যকে জড় অধুর মধ্যে 

প্রকাশের জন্য লালায়িত, কিন্তু পরিশেষে সে নিজের ভূল ধরতে 

পারে এবং মুক্ত হতে চায়। এই যে নিবৃত্তি, এই হুল ধশ্মের মূল) 

আর এর সাধন! হচ্ছে অহং-এর নাশ অর্থাৎ প্রেম। স্ত্রী, পুত্র 

বা আর কারুর জন্য প্রেম নয়; পরস্ত নিজের কাঁচা, আমিকে বাদ 

দিয়ে অপর সকলের জন্য ভালবাসাঁ। আমেরিকায় “মানব জাতির 

উন্নতি” ইত্যাদি যে সব বড় বড় বুলি তুমি অহরহ শুনতে পাবে, 
সে সব বাজে কথায় ভূলে। না। এক দিকে অবনতি না হুলে 

অপর দিকে উন্নতি হতে পারে না। এক সমাজে এক রকমের 
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ত্রুটি আছে, অন্য সমাজে অন্য রকমের। ইতিহাসের বিভিন্ন 

যুগ সম্থম্ধেও তাই বল! চলে। মধ্য যুগে ডাকাতের প্রাধান্য 

ছিল, এখন জোচ্চোরের দল বেশী; কোঁন যুগে দাম্পত্য 

জীবনের আদর্শ বিশেষ উচু থাকে না, কোন যুগে বা বেশ্তাবৃত্তির 
প্রাবল্য হয়; কোন সময়ে শারীরিক দুঃখের আধিক্য, আবার 

কোন সময়ে মানসিক ছুঃখ তার সহম্্র গুণ। জ্ঞান সম্বন্ধেও 

তাই । মাঁধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার ও নামকরণের পূর্বেও কি 

উহ প্রকৃতিতে ছিল না? যদি ছিলই, তবে তার অস্তিত্ব জানাতে 

তফাৎট1! কি হল? আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের চেয়ে 

তোমর! কি'বেশী স্থুখী হয়েছ? 

সব জিনিসই বাজে, ভূয়ো_-এইটে জানার নামই ঠিক ঠিক 
জ্ঞান, কিন্ত কম__খুব কম_-লোকই তা কদাচিৎ জানতে পাবে। 

“তমেবৈকং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচে। বিমুঞ্চথ”__-সেই এক- 

মাত্র আত্মাকেই জান, আর অন্ত সব বাক্য ত্যাগ কর। 
জগতের দ্রিকে দিকে ঘুরে ফিরে শেষ পধ্যস্ত আমাদের এই- 

টুকুই শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, সমগ্র 

মানবজাতিকে এই বলে ডাকা, “ওঠ, জাগ, যতদিন ন। লক্ষ্যস্থলে 

পৌছুচ্ছ ততদিন থেমো ন1।” ধন্ম মানে ত্যাগ__তা ছাড়া 
আর কিছু নয়। 

জীবসমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর; অথচ মানবদ্দেহের প্রত্যেক 

কোষ ( ০61] )-এর একট। স্বাতন্ত্র্য থাকলেও দেহ যেমন এক, 

ঠিক তেমনি ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি। সমষ্টি বা পূর্ণই ঈশ্বর এবং 
ব্যট্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবসাপেক্ষ__ 
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টিক যেমন দেহটি কোষসাপেক্ষ ; অথবা কথাটাঁকে উল্টিয়ে 

বল! চলে যে, জীবের অস্তিত্ব ঈশ্বরসাপেক্ষ। জীব ও ঈশ্বরের 

সত্ত। সমনিয়ত-_যতক্ষণ একজন আছেন, ততক্ষণ রর 

থাঁকতেই হবে। আবার, এই পৃথিবী ছাঁড। সব উচ্চতর। লোকেই 
যেহেতু মন্দ অপেক্ষা ভাঁলর ভাগ অনেকগুণ অধিক, স্তরাঁং 

সমট্টি পুরুষ ব! ঈশ্বরকে সর্বগুণ, সর্বশক্তি ও সর্বজ্ঞ বল! চলে। 

ঈশ্বরের পূর্ণত্ব মানলেই এই সব গুণ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়; তজ্জন্য 
আর বিচারের প্রয়োজন হয় না। 

ব্রহ্ম এই উভয়ের অতীত-_-এবং উহা কোন অবস্থাবিশেষ 

নহে। উহাই একমাত্র অদ্বৈত বস্ত য| সংমিশ্রণসম্তৃত নয়। 
এই সর্বব্যাপী তত্বই দেহকোষ থেকে ঈশ্বর পর্যস্ত সর্বত্র 

অন্ুস্যত, এবং একে বাদ দিয়ে কেউ থাকতে পারে না। 

য। কিছু সত্য তা এই ব্রহ্ধতত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। আমি 

যখন ভাবি, “আমি ব্রহ্ম”, তখন শুধু আমিই থাকি । তুমি যখন 

এরূপ ভাব, তখন তোমার পক্ষেও তাই; এইরূপ সব্বত্র। 

প্রত্যেকেই এ পূর্ণ তত্ব ।... 

দিন কয়েক আগে কপানন্দকে পত্র লিখবার একট। অদম্য 

প্রবৃত্তি এমেছিল। হয় তসে আনন্দ পাচ্ছিল না এবং আমা 

স্মরণ করছিল। স্থতরাং আমি তাকে খুব স্সেহমাথা একখানি 

চিঠি লিখেছিলাম । আজ আমেরিকার সংবাদ পেয়ে তার 
কারণ বুঝতে পারলাম। আমি তৃষারপ্রবাহের কাছ থেকে 

তোল! গোট! কয়েক ফুল তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। মিস্ ওয়াল্ভোকে 
বলবে, তাঁকে যেন প্রচুর স্েহ জানিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। 
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প্রেম কখন মরে না। সন্তানরা যাই করুক বা যেমনই হউক 

না|! কেন, পিতৃন্সেহের কখন মরণ নাই। সে আমার সম্ভান__ 

সে আজ দুঃখে পড়ায় আমার স্সেহ ও সাহায্যের উপর তার ঠিক 
তেমনি বা ততোধিক দাবী আছে। ইতি 

আ শীর্ববাদক 

বিবেকানন্দ 

(৪৯) ইহ 

মিঃ ই টি ট্রাডিকে লিখিত 

স্থইজরলগ 

১২ই আগষ্ট, ১৮৯৬ 

( পত্রখানি স্বামী অভেদানন্দেব যাত্রা! ও স্বামী সাবদানন্দেব সাফল্য সম্বন্ধে 

লিখিত ) 

মানষের মধো যা কিছু আছে তা ফুটিয়ে তোলার পক্ষে 

আমেরিকা একটা স্ন্দর শিক্ষাক্ষেত্র। এখানের হাওয়। কী 

সহামভূতিতে পূর্ণ! 

(৫০ )উং 

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

লাক্যাণি, স্থষ্টজরলগ 
২৩শে আগস্ট, ১৮৯৩৬ 

প্রিয় মিসেস্ বুল, 

আপনার শেষ চিঠিখানি কাল পেয়েছি ; ইতোমধ্যে আপনার 
প্রেরিত ৫ পাঁউণ্ডের রসিদ পেয়ে থাঁকবেন। আপনি সভা 

হওয়ার কথা কি লিখেছেন, তা বুঝতে পারলাম ন!; তবে কোন 
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ম্নমিতির তালিকায় আমার নাম যুক্ত করা বিষয়ে আমার 
আপত্তি নাই। ট্রাডির নিজের এ বিষয়ে কি মতামত, তা কিন্ত 

আমি জানি না। আমি এখন স্থইজরলগ্ডে ঘুরে |বেড়াচ্ছি। 
এখান থেকে আমি জাম্মীনীতে যাব, তারপর ইংলগ্ডে বং পরের 

শীতে ভারতে যাঁৰ। সারদানন্দ ও গুভউইন আমেরিকার 

যুক্তরাজ্যে প্রচারকাধ্য সুন্দররূপে করছে শুনে খুব খুশী হলাম। 

আমার নিজের কথা এই যে, আমি কোন কাজের প্রতিদানে 

এ ৫০০ পাউগ্ডের উপর কোন দাবী রাখি না। আমার 

বোধ হয়, আমি ঢের খেটেছি। এখন আমি অবসর নেব। 

আমি ভারত থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি, 

তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যোগদান করবেন। আমি 

কাজ আরস্ত করে দিয়েছি, এখন অপরে এটাকে চালাক। 

দেখতেই ত পাচ্ছেন, কাজট! চালিয়ে দেবার জন্য কিছু দিন 

টাঁকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির সম্পর্কে এসে আমায় মলিন হতে 

হয়েছে । এখন আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমার কর্তব্য শেষ 

হয়েছে; এখন আমার আর বেদাস্ত বা জগতের অন্য কোন 

দর্শন, এমন কি, কাজটার উপরে পর্যন্ত কোন টান নেই। 

আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি-_-আর এই জগতে, এই নরকে, 

ফিরে আসছি না । এমন কি, এই কাজের আধ্যাত্মিক উপকারের 

দিক্টার উপরও আমার অরুচি হয়ে আপছে। মা শীঘ্রই 

আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন! আর যেন কখনও ফিরে 

আসতে ন। হয়। 

এই নব কাঁজ করা, এবং উপকার কর! ইত্যাদি শুধু চিত্তশুদ্ধিব 
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সাধনমাত্র। আমার তা যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগৎ চিরকালঃ 

অনস্ত কাল ধরে জগতই থাকবে । আমর! যে যেমন, তেমন ভাবেই 

তাকে দেখি। কেকাজ করে, আর কার কাজ? জগৎ বলে 

কিছু নেই-__এ ত সব স্বয়ং ভগবান। ভ্রমে আমরা একে জগৎ 
বলি। এখানে আমি নাই, তুই নাই, আপনি নাই-_-আছেন 

শুধু তিনি, আছেন প্রভৃ--"একমেব অদ্ধিতীয়ম্” | 
ক্থুতরাং এখন থেকে টাকাকভি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি 

না। ইহা আপনাদের অর্থ; উহা! যেমন যেমন আসবে আপনারা 

ইচ্ছামত খরচ করবেন। আপনাদের কল্যাণ হোঁক। ইতি 

আপনার চিরবিশ্বস্ত 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্চ-_ডাঁক্তীর জেইন্সের কাজের প্রতি আমার পূর্ণ 

সহান্ঠভৃতি আছে এবং আমি তাকে তাজানিয়েছি। গুডউইন 

ও সারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজের প্রসার করতে পারে ত 

ভগবতকপায় তার! তাই করতে থাকুক। ট্রাডি, আমি বা অপর 

কারুর কাছে ত আর তার! নিজেদের বাধা দেয়নি! গ্রীন- 

একারের প্রোগ্রামে এই একটা ভয়ানক ভূল হয়েছে__উহাতে 

ছাপান হয়েছে, যেন ষ্টাডি কপ! করে (ইংলগু হতে ছুটী নিয়ে 

সেখানে থাকবার) অনুমতি দেওয়ায় সারদানন্দ সেখানে 

রয়েছে । ্টাি বা আর যেই হোক ন! কেন-_ একজন সন্র্যাসীকে 

অনুমতি দেবার সেকে? ট্রি নিজে এট৷ হেসে উড়িয়ে দিয়েছে 

এবং এজন্য সে ছুঃখও করেছে । এটা নিছক আহাম্মকি-_তা ছাড়া 

আর কিছু নয়! এতে ষ্রাডিকে অপমানিত করা হয়েছে) আর 
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এটা যদি ভারতে পৌছাত, তবে আমার কাজের পক্ষে সাংঘাতিক 
হত। ভাগ্যক্রমে আমি বিজ্ঞাপনগুলো৷ টুকরে! টুর্করো করে 

ছি'ড়ে নরদমায় ফেলে দিয়েছি । আমি ভেবে ৪৬ হচ্ছি__ 

ইংরেজরা যে জিনিসটাকে ইয়াঙ্কি চাল বলে আমোদ কিরে, এটা 
কি সেই বিখ্যাত ব্যাপার নাকি? এমন কি আমিও জগতের 

একজন সন্াসীরও প্রভূ নই। তাদের যে কাজটা ভাল লাগে 

সেইটে তারা করেন এবং আমি যদি তাদের কোন সাহায্য করতে 

পাঁরি-_বস্, এইমাত্র তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ । আমি সাংসারিক 

বন্ধনদপ লোহার শেকল ভেঙ্গেছি-__-আর ধর্মমজ্বের সহিত 

সম্বন্ধরূপ সোনার শেকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্বদাই 

মুক্ত থাকব ৷ আমার ইচ্ছ। সকলেই যুক্ত হয়ে যাঁক-__বাতাসের মত 

মুক্ত। যদি নিউইয়র্ক, বষ্টন অথবা যুক্তরাজ্যের অন্য কোন স্থান 

বেদাস্তচচ্চ। চায়, তবে তাদের উচিত বেদাস্তের আচা্যদিগকে 

সাদরে গ্রহণ কর।, রাখা এবং তার্দের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে 

দেওয়া। আর আমার কথা_-আমি ত অবসর গ্রহণ করেছি বললেই 
চলে । জগৎ-রঙ্গমঞ্জে আমার অভিনয় শেষ হয়েছে! ইতি 

আপনাদের 

বি 
(৫১) 

স্বামী রামকৃষ্তানন্দকে লিখিত 
লেক লুযক্যাণি, স্থইজরলগ 

২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬ 

কল্যাণবরেষুঃ 

অদ্য রাঁমদয়ালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি 
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লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎ্সবে অনেক বেশ্তা যাইযু। 
থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা! কম 

হইতেছে । পুনশ্চ-_তাহাঁর মতে পুরুষদিগের একদিন এবং 

মেয়েদের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার 

বিচার এই-_ 

১। বেশ্যার যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাঁতীথে যাইতে না পায় ত 

কোথায় যাইবে? পাপীর্দের জন্ত প্রতৃর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্য- 

বানের জন্ত তত নহে! 

২। মেয়েপুরুষ-ভেদ্াভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিছ্যাভেদ' 

ইত্যার্দি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক | পবিত্র 

তীর্থস্থলে এরূপ ভেদ ঘদি হয়, তাহ! হইলে তীর্থ আর নরকে 
ভেদ কি? 

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী__যথায় পাপী-অপাগী, 

সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার । 
বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহন্্ সহস্র নরনারী পাঁপবুদ্ধি ও 

ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিন্তার পাইয়৷ হরিনাম করে ও শোনে, 

ইহাই পরম মঙ্গল । 

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাঁপবৃত্তি একদিনের জন্য 

স্কচিত না হয়ঃ তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদ্দের নহে। এমন 

মহ] ধর্শআোত তোল ষে, যে জীব তাহার নিকট আসবে, লেই 

ভেসে যাক । 

৫। যাহার! ঠাকুরঘরে গিয়াও এ বেশ্টা, & নীচ জাতি, এ 

গরীব, এ ছোটলে।ক ভাবে, তাহাদের ( অর্থাৎ যাহারদ্দের তোমরা. 
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ক্তদ্রলৌক বল) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা 

ভক্তের জাতি বা যোনি ব| ব্যবসায় দেখে তাহান্লা আমাদের 

ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভূর কাছে প্রার্থনা করি প্র শত শত 

বেশ! আন্ুক তার পায়ে মাথ। নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক 

না আসে নাই আস্কক। বেশ্তা আস্থক, মাতাল আক্কক, চোর, 

ডাকাত, সকলে আস্মক-_তার অবারিত দ্বার । “[6 19 68811 

[0 2, 98009] 00 7093 61700] 617০ 65০ 01 2 1099019 

1)8£) 107 21101) 1001) 0 91760] 09 10110000100 

০? 0০০.” এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষপী ভাব মনেও স্থান 

দিবে না। | 

৬। তবে কতকট। সামাজিক সাঁবধানত! চাঁই--সেট। কি 

প্রকারে করিতে হইবে ? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয় ) 

ছড়িদারের কাধ্য এদিনের জন্য লইবেন । তাহার! মহোৎ্সব- 

স্থলে ঘুরিয়। ঘুরিয়া৷ বেড়াইবেন ও কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার 

বা! কুকথ৷ ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে 

তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়৷ দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভাল- 

মাছষের মত ব্যবহার করে, ততক্ষণ তাঁরা ভক্ত ও পুজ্য- মেয়েই 
হউক আর পুরুষই হউক- গৃহস্থ হউক বা অসতী হউক । 

আমি এক্ষণে স্থইজরলগ্ডে ভ্রমণ করিতেছি-_ শীঘ্র জার্মানীতে 

'ঘাইব অধ্যাপক ডয়সনের সহিত দেখা করিতে। তথা হইতে 

১ ধর্নী ব্যক্তির ঈশ্বরেব রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটি উষ্রের পক্ষে 

'শুচীছিদ্রের মধ্যে প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ । -_বাইবেল 
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ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন ২৩।২৪ সেপ্টেপ্বর নাগাঁত এবং আগামী শীতে, 

পুনরাগমন দেশে । 

আমার প্রণয় জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 

(৫২) ইং 

ডাক্তার নগ্ড রাঁও, এম ডি-কে লিখিত 
স্থইজরলগ 

২৬শে আগষ্ট, ১৮৯৬ 

প্রয় নগ্তুণ্ড রাও, 

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। আমি ঘুরে বেডাচ্ছি। 

আলপ্ন, পাহাড়ে খুব চড়াই করছি আর তুষারপ্রবাঁহ পার হচ্ছি। 

এখন যাচ্ছি জাশ্বীনিতে। অধ্যাপক ভয়সন কিলে তার সঙ্গে 

দেখ। করতে আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন। সেখান থেকে ইংলগ্ডে 

ফিরব। সম্ভবতঃ এই শীতে ভারতে ফিরব। 

মলাটের পটকল্পন1 সম্বন্ধে আমি যে আপত্তি করেছিলাম, 

তার কারণ এই যে, উহা! বড ছেলে-ভুলানে। গোছের ; আর তাতে 

অনাবশ্তক এক গাঁদ। মৃণ্তির সমাবেশ কর] হয়েছে। প্রত্যেক 

নকৃন! হওয়া চাই সার্দাসিদে, ভাবছ্যোতক অথচ জমাট |... 

আমি সানন্দে জানাচ্ছি যে, কাজ সুন্দর চলছে ।**" য। হোক, 

একটা পরামর্শ আপনাকে দিচ্ছি-_ভাঁরতে সংঘবদ্ধভাবে আমর৷ 

যত কাঁজ করি তা সব একট দোষে পণ হয়ে যায়। আমর 

এখনও কাঁজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি । কাজকে ঠিক ঠিক কাজ 
বলেই ধরতে হবে-_এর ভেতর মিতাঁলির অথব। হিন্দুদের ভাষায় 

বলতে গেলে- চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। যার ওপর ভার থাকবে সে 
১২৪ 
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"সব টাঁকাঁকড়ির পাঁকা-পৌঁক্ত হিসেব রাখবে; এমন কি যদি কারুকে 

পরমুহ্র্তে না খেয়েও মরতে হয়, তবুও "শাকের কড়ি মাছে? 

কখনও কিছুতেই দেবে না। একেই বলে টা সততা। 

তারপর চাই--অদম্য উৎসাহ । যখন য! করবেন, উখনকার মত 

তাই হবে আপনার ভগবৎ-সেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মত 

আপনার আবাধ্যদেবতা হোক, তা হলেই আপনি সফলকাম হবেন। 

যখন এই পত্রিকাটি দাড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, 

তেলেগু, কানাড়। প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক এ ভাবের কাগজ 
বের করুন। মান্দ্রীজীর। খুব সৎ, উৎসাহী ইত্যাদি ; তবে আমার 

মনে হয়, শহ্করের জন্মভূমি ত্যাগের ভাব হারিয়ে ফেলেছে। 

অপরে যেখান থেকে হটে আসবে, আমার ছেলেরা সেখানে 

ঝাপিয়ে পড়বে এবং সংসার ত্যাগ করবে; তবেই ত কাজ শক্ত 

বনেদের ওপর দ্াড়াবে। 

বীরের মত কাজ করে যান?) ছবি টবি এখন চুলোয় যাক-_ 
ঘোড়া হলে লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ করে 

যান-_আমি আপনাদেব সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি আর শরীর চলে 

গেলেও আমার শক্তি আপনাদের ভেতর কাজ করবে । জীবন ত 

আসে যায়__ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্য । ক্ষন 

সংসারী কীটের মত মরার চাইতে, কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সত্যের জন্য 

মরা ভাল--ঢের ভাল। চলুন-_এগিয়ে চলুন। আমার ভালবাস! 

ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। ইতি 

আপনাদের 

বিবেকানন্দ 
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(৫৩) ইং 

জনৈক পাশ্চান্ত্য শিত্কে লিখিত 

সুইজরলগু 
আগস্ট, ১৮৯৬ 

তুমি পবিত্র এবং সর্ববোপরি অকপট হও; মুহুর্তের জন্য ও ভগবাঁনে 

বিশ্বাস হারিয়ো ন।-_তা হলেই তুমি আলোক দেখতে পাবে। 

য| কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী হবে , কিন্ধ য| সত্য নয়, তাঁকে কেউ 

বাচাতে পারবে না। বর্তমান ক্ষিপ্র অভসন্ধিৎসাওর যুগে জন্ম গ্রহণ 

করে আমরা অনেকট। স্রবিধা পেয়েছি । অন্ে যাই ভাবুক আর 

করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নীতি ও ভগবতপ্রেমের 

উচ্চ আদর্শ খর্ব কবো না। সর্বোপরি সর্বপ্রকার গুপ্ত সমিতির 

বিষয়ে সতর্ক থেকো । ভগবং-প্রেমিকের পক্ষে চালাকিতে ভীত 

হবার কিছুই নেই। ব্র্গে ও মত্ত্যে একমাত্র পবিত্রতাই সর্ববোন্তম 

এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। “সত্যমেব জয়তে নানতম্, মত্যেন পন্থা 

বিততে। দেবযানঃ।” সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নহে; সত্যেরই 

মধ্য দিয়ে দেবযান মার্গ চলেছে । কে তোমার সহগামী হল বা 
না হল, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিয়ো না; শুধু প্রভুর হাত ধরে 

থাকতে যেন কখন তুল না হয়; তা হলেই যথেষ্ট ।*** 

গতকাল আমি 'মট্টি রোসার" তুষারপ্রবাহের ধারে গিয়ে- 
ছিলাম এবং সেই চিরতুষারের প্রায় মধ্যস্থলে জাঁত কয়েকটি শক্ত 

পাপড়িবিশিষ্ট ফুল তুলে এনেছিলাম। তারই একটি এই চিঠির মধ্যে 
তোমাকে পাঠাচ্ছি-_-আশা করি, জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার 
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' হিমরাশি ও তুষারপাঁতের মধ্যে তুমিও এরূপ আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা 
লাভ করবে ।..' 

তোমার স্বপ্রুটি খুবই স্থন্দর। স্বপ্নে আমর! টু মনের 

এমন একটা! স্তরের পরিচয় পাই ঘ| জাগ্রত অবস্থায় কখনো পাই 

না, এবং কল্পনা যতই দূরবিসপি হোক না কেন- ছুজ্ঞেপর আধ্যা- 
ত্মিক সত্যসমৃহ চিরকালই ওর নাগালের বাইরে থেকে যায়। 

সাহম অবলম্বন কর। মানবজাতির কল্যাণের জন্য আমরা 

যথাপাঁধ্য চেষ্টা করব-_বাকী সব প্রভৃই জানেন |... 
অধীর হয়ে না, তাড়াহুড়া করে৷ না। ধীর, একনিষ্ঠ এবং 

নীরব কর্মেই সাঁফল্যলাভ সম্ভব হয়। প্রস্তু অতি মহাঁন। বস, 

আমর] সফল হবই-__সফল হতেই হবে। তার নাম ধন্য হোঁক।... 

এখানে আমেরিকায় কোন আশ্রম নেই। একটি থাকলে কী 

.স্থন্দরই না হত! আমি তাতে কতই না আনন্দিত হতুম এবং 
তাঁতে এদেশের কতই ন। কল্যাণ হত 

(৫৪) ইং 
মিঃ ই টি ্টাডিকে লিখিত 

কিল 

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ 

-- অবশেষে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। 

**"অধ্যাঁপকের সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্থানাদি দেখে ও বেদান্ত আলোচন৷ 

করে কালকের দ্দিনট। খুব চমৎকার কাটান গেছে। 

আমার মতে তিনি যেন একজন “রণমুখী অদৈতবাদী”। অপর 
১৬৩ 



পত্রাবলী 

কিছুর সঙ্গে তিনি আপস করতে নারাজ। “ঈশ্বর? শব্দে তিনি 

আতকে উঠেন। ক্ষমতায় কুলালে তিনি এ সব কিছুই রাঁথতেন | 
না। তোমার মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনায় তিনি খুব আহলাদিত 

এবং এই সব বিষয়ে লগ্নে তোমার সঙ্গে আলোচন। করতে চান, 

তিনি সেখানে শীঘ্রই যাচ্ছেন ।*' 

(৫৫ ) ইং 

মিস্ হ্যারিয়েট ভেলকে লিখিত 

এয়ারলি লজ, রিজওয়ে বাগান 

উইম্বল্ডন, ইংলগু 

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ 

প্রিয় ভগ্রি, 

স্থইজরলগ্ড থেকে ফিরে এসে এইমাত্র তোমার অতি মনোজ্ঞ 

খবরটি পেলাম। 40910 71910817099, ( আইবুড়ীদের 

আশ্রম )-এ লভ্য আরাম সম্বন্ধে তুমি যে অবশেষে মত পরিবর্তন 

করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তুমি এখন ঠিকই 

ধরেছ-_ মানুষের শতকর| নব্বই জনের পক্ষে বিবাহই জীবনের 

সর্বোত্তম লক্ষ্য । আর যে মুহূর্তে এই চিরন্তন সত্যটি মানষ শিখে 

নেবে ও তা মেনে চলতে প্রস্তত হবে যে, “পরস্পরের দৌষ্রটি 

সহা কর অবশ্য কর্তব্য এবং জীবনের ক্ষেত্রে আপস করে 

চলাই রীতি” তখনই তাঁর! প্রকুষ্ট শাস্তিতে জীবন যাপন করতে 

পারবে। 

প্রিয় হারিয়েট, তুমি ঠিক জেনো -সর্বাঙ্গস্থন্দর জীবন, 
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একটা স্ববিরুদ্ধ কথা । স্থতরাং এটা দেখবার জন্য আমাদিগকে 

সর্বদাই প্রস্তত থাকতে হবে যে, জাগতিক ব্যাপারগুলি আমাদের 

চরম আদর্শের অনেক নীচে, এবং এই জেনে উই সব 

জিনিসকে যথাসম্ভব ভালভাবেই নিতে হবে । 

আমি তোমাকে যতট্রকু জানি, তাতে মনে হয়, তোমার মধ্যে 
এমন প্রভূত ও স্থপংযত শক্তি রয়েছে যা ক্ষমা ও সহনশীলতায় 

পূর্ণ। স্তর আমি নিশ্চিতভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পাবি 

যে, তোমার দাম্পত্য জীবন খুব স্থখময় হবে। 

তোমাকে ও তোমার বাগ দত্ত বরকে আমার অনস্ত আশীর্বাদ । 

ভগবান যেন তাকে সর্বদা এ কথা স্মরণ করিয়ে রাখেন যে, 

তোমার মত পবিত্র, স্থচবিত্রা, বুদ্ধিমতী, স্সেহমুয়ী ও স্থন্দরী 

সহধন্মিণী লাভ করে সে অতীব কতার্থ হয়েছে । 

আমি এত শীদ্র আটলান্টিক পাড়ি দেবার ভরল! রাখি না, 

যদিও তোমার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে আমার খুবই সাধ হয়। 

বর্তমান অবস্থায় আমাদের একথানি পুস্তক হতে খানিকটা 

উদ্ধত করাই মাত্র আমার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হচ্ছে__ 

“আপন স্বীমীকে ইহজীবনে সমস্ত কামালাভে সহায়ত। করে 

তুমি সর্বদা তোমার স্বামীর একান্তিক প্রেমের অধিকাঁরিণী 

হও? অতঃপর পৌন্র পৌত্রী প্রভৃতির মুখদর্শনের পরে যখন 
আমু শেষ হয়ে আসবে তখন ঘে সচ্চিদানন্দপাগরের জলম্পর্শে 

সর্বপ্রকার বিভেদ দূর হয়ে যায় এবং আমর এক হয়ে যাই, সেই 

সচ্চিদানন্দ-লাঁভে যেন তোমর। পরস্পরের সহায় হও |” 

তুমি সারাজীবন উমার মত পবিত্র ও নিষ্ষলুষ হও, আর 
৯৩৪ 



পত্রাবলী 

€তোমার স্বামীর জীবন যেন উমাগতগ্রাণ শিবেরই মত হয়। ইতি 

তোমার স্সেহের ভাই 

বিবেকানন্দ 

(৫৬) 

স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত 

ই টি ্ টাডির বাড়ী 

হাইভিউ, কেভাশ্য মৃ 

রিডিং, ইংলগ্ু, ১৮৯৫ 
প্রেমাম্পদেষু, 

ইতিপূর্বে পত্র পাইয়া থাকিবে । এক্ষণে ইংলগ্ডের আমার 

যাঁবতীয় পত্রাদ্ধি উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবে। মিঃ গ্রাডি 

তারক দাদার পরিচিত। তিনিই আমাকে এখানে আন'ইয়াঁছেন 

এবং আমরা উভয়ে একত্রে ইংলগ্ড হাঁঙ্গীষম করিবার চেষ্টায় অছি। 

এবার আমি নভেষ্ধর মাসে প্রনরায় আমেরিকায় যাঁরা করিব। 

অতএব এখানে একজন উত্তম সংস্কৃত ও ইংরেজী, বিশেষতঃ ইংরেজী- 

জানা লোকের আবশ্বক--শশী ব| তুমি বা সাঁরদ|। তাহার 

মধ্যে তোমার শরীর যদি একদম আরোগা হইয়া থাকে ত বড়ই 

ভাল। তুমি আসিবে, নতুবা শরৎকে পাঠাইবে। কাজ এই যে, 
আমি যে সকল চেলা-পত্র এখানে রাখিয়৷ যাইব, তাহাদের শিক্ষা 

দেওয়া ও বেদাস্তাদি পড়ান এবং একটু আধট্র ইংরেজীতে তঞ্জমা 

কর!, মধ্যে মধ্যে লেকৃচার-পত্র দেওয়া । “কম্মণ| বাধাতে বুদ্ধিঃ 1” 

_রআমসিবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু গোড়া শক্ত করে ন| গাঁথিলে 

ফাস হইয়। যাইবে । এই পত্রে এক চেক পাঠাইলাম, তাহাতে 
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কাপড়-চোপভ কিনিবে (অর্থাৎ যে আঁসিবে )। চেক্ মহেত্ত্র 

বাবু মাষ্টার মহাশয়ের নামে পাঠাইলাম। গঙ্গাধরের [বেটি চোগ। 

মঠে আছে; এ ঢং-এর এক চোগা গেরুয়া রংখ্থার করাইয়া 

লইবে। কলারট| যেন কিছু উপরে হয়, অর্থাৎ ০ ঢাঁকা 

পড়ে ।..সকলের আগে একটা খুব গরম ওভারকোট ; শীত 

বড়ই প্রবল। জাহাজের উপর ওভারকোট জড়ান ন। হইলে বড় 

কষ্ট হইবে ।...সেকেওু ক্লাসের টিকেট পাঠাইতেছি ; অর্থাৎ ফাষ্ট 

ক্লাস সেকেও ক্লাসে বড় বিশেষ নাই ।-""যদি শশীর আলা স্থির 

হয়, তাহা! হইলে পূর্বব হইতে পাপারকে বলিয়। নিরামিষ খাওয়ার 

বন্দোবস্ত করিয়া লইবে। 

বোম্বে যাইয়া মেসার কিং কিং এণ্ড কোং, ফোরটি বোম্বে 

আফিসে যাইয়া বলিবে ঘে, “আমি ষ্রান্ডি সাহেবের লোক”, তাহা 

হইলে তাহার] তোমাকে এক টিকেট দেবে ইংলগ পধ্যস্ত। এখান 

হইতে এক চিঠি উক্ত কোম্পানীর উপর যাইতেছে । খেতড়ির 

বাজাকে এক চিঠি লিখিতেছি যে, তাহার বোম্বের এজেন্ট যেন 

তোমাকে দেখিয়া শুনিয়া বুক করিয়। দেয়। যদি এই ১৫০২ টাকায় 

কাপড়-চোপড় ন। হয়, রাখাল যেন তোমায় বাকী টাকা দেয়; 

আমি পরবে তাহাকে পাঠাইয়া দ্রিব। তা ছাড় ৫০২ টাঁকা হাত 

খরচের জন্য রাখিবে-_রাখালকে দিতে বলিবে। তারপর আমি 

পাঠাইয়! দিব। চুনী বাবুর জন্য ষে টাঁক! পাঠাইয়াছি, তাহার খবর 

আজও পাই নাই। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে । মহেন্দ্র বাবুকে 

বলিবে তিনি আমার কলিকাঁতাঁর এজেণ্ট । তিনি ঘেন পত্রপাঁঠ 

মিঃ ষ্টাডিকে এক চিঠি লিখেন যে, যা কিছু কলিকাতা সম্বদ্ধে লেখা 
* ৯৩৩৬ 
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পড়! 1018170688 ( বৈষয়িক কাধ্য ) ইত্যাদি আমাদের করিতে 

হইবে, তাহ! তিনি করিতে রাজী আছেন। অর্থাৎ মিঃ ্রাভি 

আমার ইংলগ্ডের সেক্রেটারী, মহেন্দ্র বাবু কলিকাঁতার, আলাসিঙ্গা 

মান্দ্রীজের ইত্যাদি ইত্যাঁদ্ি। মান্দ্রীজে এ খবর পাঠাইবে। সকলে 

উঠিয়া পড়িয়! না লাগিলে কি কাঁজ হয়? “উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ- 

মুপেতি লক্্মীঃ” ( উদ্যোগী পুরুষ পংহেরই লক্ষ্মী লাঁভ হয়) ইত্যাদি । 
পেছু দেখতে হবে না-01৪)ন (এগিয়ে চল )। অন্ত বীধ্য, 

অনন্ত উৎসাহ, অনস্ত সাহস ও অনস্ত ধৈধ্য চাই, তবে মহাকাধ্য 

সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। 

আর যে দ্রিন ট্টামার ঠিক হবে, তৎক্ষণাৎ মিঃ ্রানিকে এক 

পত্র লিখিবে যে, “অমুক ট্টামারে আমি আমিতেছি।” নতুব| 

লগুনে পৌছিয়া গোলমাল হইয়া না যাঁও। যে ট্টামার একদম 

লগ্ন আমে, তাহাই লইবে; কারণ তাহাতে যদিও ছুচাঁরি দিন 

অধিক লাগে, পরন্ত ভাঁড় কম লাগে । এক্ষণে আমাদের অধিক 

পয়সা ত নাই। কালে দলে দলে চতুর্দিকে পাঠাইব। 

কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 

পুঃ__পত্রপাঠ খেতড়ির রাজাকে লিখিবে যে, তুমি বোদ্ধে 

যাইতেছ ইত্যাদি, এবং তাহার লোক যেন তোমায় জাহাজে 

চড়াইয়। দেয়। 
বি 

এই ঠিকানা একট। পকেট বুকে লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে_ গোল 

শ] হয়। 
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(৫৭) 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত 

€ তৎ সং 

ই টি ষ্টাডির বাড়ী 

হাঁইভিউ, কেভাশ্য ৭ম, বিডিং 

১৮৯৬ 

প্রিয় শশী, 

পূর্বব পত্রে ঘুদি ভুল হইয়। থাকে তবে এই পত্রে লিখি যে, কালী 

যে দিবস ৪1, ( যাত্রা ) করিবে সে দ্িন যেন কিংবা তার আগে 

ইটিষ্টাডিকে চিঠি লিখে_ যাহাতে সে যাইয়া! তাঁহাকে জাহাজ 

হইতে লইয়া আইসে। এ লগ্ন শহর মনুষ্কের জঙ্গল_-দশ 

পনরটি কলিকাতা একত্রে। অতএব এ প্রকার না করিলে 

গোলমাল হয়ে যাবে । আসতে দেরী যেন না হয়, পত্রপাঠ চলে 

আসতে বলবে । শরতের বেলার মত যেন না! হয়। বাকী বুঝে 

শুঝে ঠিক করে নেবে 1-..কালীকে যাহোক সত্বর পাঠাইবে। যদি 

শরতের বেলার মত দেবী হয় ত কাহাকেও আসতে হবে না 

ওরকম গড়িমসির নিষ্ষশ্মীর কীজ নয়; মহা রজোগুণের কাজ ।"* 

তমোগুণটা আমাদের দেশময়-_খালি তমস্ আমাদের দেশে; 

বূজস্ চাই, তারপর সত্ব) লে ঢের দূরের কথা। ইতি 

নরেন্দ্র 
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শ্রীযৃত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত 

মিম্ যূলারের বাঁডী 

এয়ারলি লজ. রিজওয়ে গা্ডেন্স, 

উইম্বল্ডন্, ইংলগ 

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গ, 

ম্যাক্সমূলারের লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধটি 

পাঠিয়েছিলাম, তা তুমি পাও নি বলেই মনে হচ্ছে। তিনি 

এঁ প্রবন্ধে আমার নাম উল্লেখ না করায় তুমি দুঃখিত হয়ে! 

না) কারণ আমার সঙ্গে পরিচয় হবার ছ মাস আগে তিনি 

এ প্রবন্ধটি লিখেন। তা ছাড়া মূল বিষয়ে যদি তিনি ঠিক 

থাকেন, তবে কার নাম করলেন বানা করলেন, এ নিয়ে কে 

মাথ। ঘাযায়। 

জাশ্মীণিতে প্রফেসর ডয়সনের সঙ্গে আমার কিছুদিন খুব 

স্থন্দর কেটেছে । তারপর ছুজনে লণ্ডনে আমি। ইতোমধ্যেই 

আমাদের দুজনের মধ্যে খুব সৌহা্দটা জন্মেছে । আমি শীঘ্রই 

তোমাকে তার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি। এইটুকু শুধু দয়া 

করে মনে রেখে।- আমার প্রবন্দের প্রারস্তে পুরানো ঢ২-এর 

“প্রিয় মহাশয়” যেন ছাপ। না হয়। বরাজযোগের বইখানি 

তোমার দেখ। হয়েছে কি? আগামী বৎসরের জন্য তোমায় 

একটি নকৃসা পাঠাব । (রাশিয়ার জারের লেখা) একখানি 

ভ্রমণবৃতাত্ত-বিষয়ক পুস্তকের উপর “ডেলি নিউজে? যে প্রবন্ধ 
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ব্রিয়েছিল, তা তোমায় পাঠাঁলাম। যে প্যাবাগ্রাফে তিনি 

ভারতবর্ধকে ধর্মভূমি ও জ্ঞানভূমি বলেছেন, সেটা তোমার 

কাগজে উদ্ধত কর! উচিত; তাঁর পর উহা! “ইত্ডয়ান্ মিররে 

পাঠিয়ে দিও । 

জ্তানযোৌগের বক্তৃতাঁগুলি তুমি অনায়াসে ছাপতে পার, আর 
ডাক্তার নগ্জুণ্ড রাও সহজ বক্ৃতাগুলি তার “প্রবুন্ধ ভারতে, 

ছাপতে পারেন। তবে ওগুলো খুব ভাল করে দেখে নিয়ে 

ছাঁপবে ।'"'আমার বিশ্বীসঃ আমি তথন লিখবার সময় আরো! বেশী 

পাব। উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যাও। সকলে আমার 

ভালবাসা জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পুঃ₹-যে অংশটা! ছাপতে হবে, তা দাগিয়ে দিয়েছি__বাঁকীটা 

অবশ্য পত্রিকার পক্ষে উপযুক্ত নয়। 

যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখানিকে বড করতে পারবে এরূপ 

ভরসা যদি না থাকে, তবে এখনি উহাকে মাসিক পত্রিকায় 

রূপান্তরিত করা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। এ পর্যযস্ত ত 

পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি আঁশান্তরপ নয়। এখনও অনেক 

বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমর! প্রবেশমাত্র করি নি) 

যথা-__তুলসীদাঁস, কবীর, নানক ও দক্ষিণ ভারতীয় সাধুদের 

জীবনী ও বাণী। এসব অপাবধান ও অগোছালভাবে ন৷ লিখে 

সঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লিখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এই 

পত্রিকার আদর্শ বেদান্ত-গ্রচার ত হবেই, তা ছাড়া উহা 
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ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যর মুখপত্রিকা হবে__-অবশ্য ও 
গবেষণাদি হবে ধশ্শ সম্বন্ধে। তোমার উচিত কলকাতা ও 

বোনের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আস! ও তাদের লেখনী হতে 

সঘত্বে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা । ইতি 
শি 

বি 

( ৫৯) ইং 

শ্রীযুত আলাসিঙ্গ। পেরুমলকে লিখিত 

১৪, গ্রেকোট গাডেন্স, 

ওয়েষ্টমিনিষ্টার, লগ্ন 
১৮৪৯৩ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হল ম্থইজরলগু হতে ফিরেছি; 

কিন্তু তোমাকে এ পধ্যন্ত বিস্তারিত পত্র লিখতে পারি নি। 

আমি গত মেলে কিলনিবাসী পল ডয়সন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ 

পাঠিয়েছি। ্রাঙির কাগজ বের করবার মতলব এখনও কিছু 

কাধ্যে পরিণত হয় নি। তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি সেণ্ট 

জর্জেজ রোডের বাস। ছেড়ে এসেছি । আমাদের একটি বক্তৃত! 

দেবার হল হয়েছে । ৩৯ ভিক্টোরিয়! ট্রাট, ই টি ্রাির বাড়ী 
_-এই ঠিকানায় এক বৎসর পর্যন্ত পত্রাদি এলে আমার নিকট 

পৌছাবে। গ্রেকোট গার্ডেনে ঘে ঘরগুলি আছে তা আমার 

ও অপর স্বামীর থাকবার উদ্দেশ্টে, মাত্র তিন মাসের জন্য 

ভাঁড় লওয়! হয়েছে । লগ্ুনের কাজ দিন দিন বেড়ে চলেছে। 

যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্লাসে অপিক লোকসমাগম হচ্ছে। 
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ল্লোতৃসংখ্য। যে এ হারে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, তাতে আমার 

কোন সন্দেহ নেই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দুঁপ্রকৃতি ও 

নিষ্ঠাবান। অবশ্তঠ আমি চলে গেলে যতট! গাথনি হয়েছে, তার 

অধিকাংশই পড়ে যাবে । কিন্তু তার পর হয়ত কোন অসম্ভাব্য 

ঘটন। হবে, হয়ত কোন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এসে এই কাঁধ্যের ভার 

গ্রহণ করবে-_প্রভূই জানেন, কিসে ভাল হবে। 

আমেরিকায় বেদাস্ত ও যোগ শিক্ষা দেবার জন্য বিশ জন 

প্রচারকের স্থান হতে পারে; কিন্তু কোথা হতেই ব৷ প্রচারক 

পাওয়া যাবে, আর তাদিগকে আনবার জন্য টাকাই বা কোথায়? 

যদি কয়েকজন দৃঢচেতা খাঁটা লোক পাওয়া যায়, তবে দশ 

বৎসরের মধ্যে যুক্তরাঁজ্যের অর্ধেক জয় করে ফেল! যেতে পারে। 

কোথায় এরূপ লোক? আমর যে সবাই আহাম্মকের দল-__ 

স্বার্থপর, কাপুরুষ-__মুখে স্বদেশহিতৈধিতার কতকগুলি বাজে 

বুলি আওডাচ্ছি আর আমর! মহ! ধাম্মিক এই অভিমানে 

ফুলে আছি! মান্দ্রাজীরা অপেক্ষারুৃত চট্পটে ও একনিষ্ঠ; 
কিন্তু হতভাগাগুলে! সকলেই বিবাহিত ! বিহাঁহ, বিবাহ, বিবাহ ! 

পাষণ্ডেরা যেন এ একটি কর্শেন্দ্রিয় নিয়েই জন্মেছে ।**" 

এদিকে নিজেদের ধাম্মিক ও সনাতনপথাবলম্বী বলে পরিচয়টুকু 

দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা; কিন্ত 

এখন মান্দ্রাজে উহার ততটা (প্রয়োজন নাই, চাই এখন 

অবিবাহিত জীবন। কিওআপদ! বেশ্যালয় লোকের মনে যতট! 

বন্ধন না আনে, বিবাহ-প্রথার আধুনিক অবস্থায় ছেলেদের 
মনে তার চেয়েও যেন অধিক বন্ধন আসে। এ আমি; 
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বড় শক্ত কথ! বললুম , কিন্তু বংস, আমি চাই এমন লোক-, 

যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও ন্নাযু ইম্পাতনিম্মিত, 
আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজের উপাদানে 

গঠিত । বীধ্য, মন্তম্তত্ব__ ক্ষাত্রবীষ্য, ব্রহ্মতেজ। আমাদের সুন্দর 

স্থন্দর ছেলেগুলি-_যাঁদের উপর সব আশ] কর! যায়, তাঁদের 

সব গুণ, সব শক্তি আছে-__কেবল যদ্দি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে 

বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সমক্ষে হত্য। না করা 

হত । হে প্রভে1, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মাক্।জ 

তখনই জাগবে, যখনই তার হৃদয়ের শোণিতন্বরূপ অস্ততঃ একশত 

শিক্ষিত যুবক সংমার হতে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে 

এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের 

বাইরে এক ঘ| দিতে পারলে উহ ভিতরের লক্ষ ঘায়ের তুল্য 

হয়। য! হোক, যদি গ্রভূর ইচ্ছা হয়, সব হবে। 

আমি তোমাদের ঘে টাক] দিতে প্রতিশত হয়েছিলাম, মিস্ 

যূলার সেই টাক। দেবেন বলেছিলেন। আমি তাকে তোমার 

নৃতন প্রস্তাবের বিষয় বলেছি। তি তা ভেবে দেখছেন। 

ইতোমধ্যে আমার বিবেচনায় তাকে কিছু কাজ দেওয়! ভাল। 

তিনি 'ব্র্গবাদিন্ ও 'প্রবুদ্ধ ভারতের, এজেণ্ট হতে স্বীকৃত 
হয়েছেন । তুমি তাঁকে এ সম্বন্ধে লিখো যেন। তাঁর ঠিকানা 
এয়ালি লজ, বিজওয়ে গার্ডেন্স, উইম্বল্ডন, ইংলগ্ড। আমি 

গত কয়েক সপ্তাহ তাঁরই বাড়ীতে বাম করছিলাম। কিন্ত 

আমি লগুনে বাস না করলে লগুনের কাজ চলতে পারে না; 

স্থতরাং আমি বাস! বদলেছি। মিস্ মুলার এতে একটু. 
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বিরক্ত হয়েছেন__তজ্জন্য আমিও ছুঃখিত। কিন্তু কি করব। 

এর পুরা নাম-মিস্ হেন্রিয়েটা মূলার। ম্যাক্সমুলার দিন 

দিন অধিকতর মিত্রতাবাপন্ন হচ্ছেন । রে অক্মফোডে 

শীভ্ভই দুটি বক্তৃতা দিতে হবে । 

আমি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বড রকমের একটা কিছু লিখতে 

ব্যস্ত আছি। বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদেষে 

সকল বচন আছে, সেই সমুদয় সংগ্রহ করছি। তুমি যদি এমন 

একটি লৌক যোগাড় করতে পার, যে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ 

ও পুরাণসকল হতে প্রথমত: দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদবৈত এবং তৎপবে 
সম্পূর্ণ অদৈতবাদাত্মক যত অধিক শ্লোক সংগ্রহ করে দিতে পারে, 

তবে আমার খুব সাহাঁধ্য হয়। এগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে 

পৃথকরূপে সন্গিবেশিত করতে হবে এবং প্রত্যেক শ্লোকটি কোন্ 

গ্রন্থের কোন্ অধ্যায় হতে গৃহীত, তা লিখতে হবে। লেখা- 

গুলিও যেন খুব পরিষ্কার হয়। বেদান্তদর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ 

পুত্তকাঁকাঁরে লিপিবদ্ধ করে না রেখে পাশ্চাত্যদেশ হতে চলে 

যাওয়া ভাল বোধ হচ্ছে না। 

মহীশূরে তামিল অক্ষরে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ্-সমন্থিত 
একখানি গ্রন্থ প্রকীশিত হয়েছিল। ডয়সনের পুন্তকাগারে আমি 

উহা দেখলাঁম। উহার কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে? 

ঘদ্দি থাকে ত আমায় একখানি পাঁঠাবে। যদ্দি না থাকে, আমাকে 

তামিল সংক্করণটিই পাঠাবে এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষর- 
গুলি (সংযুক্ত অক্ষরসকলও ) পাশে পাশে নাগরীতে লিখে 

পাঠাবে--যাতে আমি তামিল অক্ষর শিখে নিতে পারি। 
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সেদিন আম্বার সহিত সতাসাঁধন মহাশয়ের লগুনে সাক্ষা্ঙ 

হল। তিনি আমাকে তার বেদাস্তের উপর একটি বক্তৃতা 

এবং তার মুতা সহধর্মিণীকৃত একখানি উপন্যাস উপহার প্রদান 

করলেন। তিনি বললেন, মান্দ্রাজের প্রধাঁন এঙ্গলো-ইশ্ডিয়ান 

পত্র “মান্দ্রীজ মেলে “রাঁজযোগ” পুস্তকখানির একটি অনুকূল 

নমালোচনা বেরিয়েছে । আমি শুনলাম, আমেরিকার প্রধান 

শরীরতত্ববিৎ উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত আমার মত ও সিদ্ধাস্তসমূহ 

পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছেন। এদ্রিকে আবার ইংলগ্ডে কতকগুলি 

বাক্তি আমার মতগুলি নিয়ে উপহাস করেছেন। ভাল কথা! 

আমার মতগুলি অতি সাহসপূর্ণ আর উহার অনেকাংশই 

লোকের নিকট চিরকাল অবোধ্য থেকে ঘাঁবে। কিন্তু উহাতে 

এমন সকল বিষয়ের আভাস দেওয়া হয়েছে, য। শরীরতত্ববিদ্গণ 

আঁরে। আগেই গ্রহণ করলে ভাল করতেন। যা হোক, যেটুকু 

ফল হয়েছে, আমি তাতেই সম্পূর্ণ সন্থষ্ট। আমার ভাব এই__ 

লোকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলুক, তাতে ক্ষতি নাই-_কিস্ত 

কিছু বলুক। 

অবশ্য ইংলগ্ডের সমালোচকগণ ভদ্র__আমেরিক|র ন্যায় পচাল 

বকে না। তারপর ইংলগ্ডের যে সব মিশনরিদের ওদেশে দেখতে 

পাঁও তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ডিসেপ্টার (প্রতিষ্ঠিত চার্চের 

বিরোধী )। উহাঁরা ইংলগ্ডের ভত্রসন্প্রদায়তুক্ত নয়, এখানকার 

ভত্রলৌকগণের মধ্যে ধার! ধাশ্মিক তার! সকলেই “চাচ্চ অব 

ইংলগু”তুক্ত । ইংলগ্ডে ডিসেন্টাীরগণের অতি অল্পই প্রতিপত্তি, আর 

ভাদের শিক্ষা নাই । তুমি আমাঁকে মধ্যে মধ্যে যাদের বিষয়ে 
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সাবধান করে দাঁও, আমি এখানে তাদের কথা শুনতেই পাই ন|। 
তারা এখানে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এবং তারা বাজে বকতে 

সাহস পায় না। আশ! করি, রামকৃষ্ণ নাইড়ু এতাঁদনে মান্দ্রাজে 

পৌছেছেন এবং তোমাদেরও সর্বাঙ্গীণ শারীরিক কুশল । 

হে বীবহৃদয় বালকগণ, অধ্যবসায়সম্পন্ন হও আমাদের 

কাঁধ্য সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। কখনই নিরাশ হয়ে! না, 

কখনও বলে! না, “আর না, যথেষ্ট হয়েছে ।” আমি একটু সময় 

পেলেই 'প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য গুটিকতক গল্প লিখব। 
অভেদানন্দের দ্বারা মাননীয় স্ত্রদ্ষণ্য আয়ার দয়া করে যে 

সমাচার পাঠিয়েছেন, তজ্জন্য তাকে আমার হৃদয়েন্ল কৃতজ্ঞতা 

জানাবে। 

তোমার চিরপ্ররেমাবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

পু__পাশ্চাতযদেশে ষখনই কেহ আসে এবং বিভিন্ন জাতি- 

গণকে দেখে, তখনই তার চক্ষু খুলে যায়। কেবল অনর্থক বকে 

নয়, পরন্ত ভারতে আমাদের কি আছে, আর কি নাই, তা 

তাদ্দিগকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে__ এভাবেই আমি দৃঢ়চেত৷ কর্মবীর- 

সকল যোগাড় করে থাকি । আমার ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ দশ লক্ষ 

হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক। ইতি 
রি বি 

পু--তোমার ও প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য লোহার ব্লক সমেত 

নকৃস। পাঠাব। ইতি 
বি 
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মিস্ জোসেফিন্ ম্যাকলাউডকে লিখিত 

মিস্ মূলারের বাঁড়ী 

এয়ারলি লজ রিজওয়ে গার্ডেম্স 

উইম্বল্ভন্, ইংলগু 
৭ অক্টোবর, ১৮৯৬ 

প্রিয় জো, 

আবার সেই লগ্ডনে! আর ক্লালগুলিও যথারীতি শুরু 

হয়েছে। সংস্কারবশেই আমার মন চারদিকে মেই চেনা 

মুখখানি খুঁজে ফিরছিল, যে মুখে কখন নিরুৎসাহের রেখাপাত 

মাত্র হত না, য। কখন পরিবন্তিত হত না৷ আর যা সর্বদ। 

আমাকে সহায়তা করত এবং শক্তি ও উত্সাহ দিত। আজ 

লগুনে এসে কয়েক সহন্্ মাইলের ব্যবধান সত্বেও সেই মুখখানিই 
আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠল; কারণ এ অতীক্দরিয় 

ভূমিতে দূরত্ব আবার কোথায়? যাঁক্, তুমি ত তোমার শান্তিময় 

ও বিশ্রামবহুল বাড়ীতে ফিরে গেছ-__-আর আমার ভাগ্যে 

আছে সদাবর্ধমান কশ্মের তাগুব! তথাপি তোমার শুভেচ্ছা 

সর্বদাই আমার সঙ্গে ফিরছে নয় কি? 

কোন নিঞ্জন পর্বতগুহায় গিয়ে চুপ করে থাকাই হচ্ছে 
আমার স্বাভাবিক সংস্কার ; কিন্তু পিছন থেকে নিয়তি আমাকে 

সম্মুখে ঠেলে দিচ্ছে, আর আমি এগিয়ে চলেছি! অনৃষ্টের 
গতি কে রোধ করবে? 
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যীশবখু্ট তার 9811001) 07) 610০ 51001) ( পর্বতোপরি 

উপদেশ )-এ এরূপ কোন উক্তি কেন করেন | নি? “যার 

সদ! আনন্দময় ও সদা আঁশাবাঁদী তারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজা- 

লাভ ত তাদের হয়েই আছে।” আমার বিশ্বাস তিন 

নিশ্চয়ই এরূপ বলেছিলেন, যদিও ত! লিপিবদ্ধ হয়নি; কারণ 
তিনি বিশাল বিশ্বের অনন্ দুঃখ অস্তরে বহন করেছিলেন, এবং 

তিনি বলেছিলেন যে, সাধুর মন শিশুর অন্তঃকরণের মত। তার 
সহল্র বাণীর মধ্যে হয়ত একটি বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ মনে 

করে রাখা হয়েছে। 

বর্তমানে ফল, বাদাম প্রভৃতিই আমার প্রধান আহার; 

এবং উহাতেই যেন আমি ভাল আছি। যদি কখনে৷ সেই অজান। 

“উচু দেশের” পুরাঁতন চিকিৎসকটির সহিত তোমার সাক্ষাৎ 
হয় তবে এই রহস্তটি তাঁকে বলো। আমার চর্বি অনেকটা 

কমে গেছে; তবে যেদিন বক্তৃত। থাকে সেদিন কিছু পেটভরা 
খাবার খেতে হয়। হলিষ্টীর কেমন আছে? তার চাইতে 

মধুরপ্রকৃতির বালক আমি দেখি নি। তার সারা জীবন লব 
রকমের আশীর্বাদে মণ্ডিত হউক! 

তোমার বন্ধু কোল নাকি জরথুষ্টের মতবাদ সম্বন্ধে 

বক্তৃতা দিচ্ছেন? অনৃষ্ট নিশ্চয়ই তার খুব অনুকুল নয়। 

তোমাদের মিস্ এ এবং আমাদের ইয়-এর খবর কি? 

জ, জ. গোঠীর খবর কি? আর আমাদের মিস্ (নাম ভূলে 

গেছি ) কিন্পপ? শুনলাম, সম্প্রতি অর্ধজাহাজ বোঝাই-__ 

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং অন্যান্ত আরও কত কি সম্প্রদায়ের 
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সব লোক আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে; আর একদল লোক 

গিয়ে ভারতবর্ষে জুটেছে__যার! মহাত্মা! খুঁজে বেড়ায়, ধর্শপ্রচার 

করে ইত্যা্দি। চমৎকার! ভারতবধ এবং আমেরিকা__এই 

দুটি দেশই যেন ধন্মজগতের অতিপাহসিকর্দের লীলাভূমি বলে 

মনে হয়। কিন্তু জো, সাবধান, এই বিৎম্মাদদের কৃত কলুষ 

অতি মারাত্মক । আজ পথে মাদাম ম__-এর সহিত সাক্ষাৎ 

হল। তিনি আর আজকাল আমার বক্ততায় আসেন ন]। 

সেট] তাঁর পক্ষে ভীলই ; কাঁরণ অত্যধিক দাঁ্শনিকত। ভাল নয়। 

সেই মহিলাটির কথ! কি তোমার মনে আছে-যিনি আমার 

প্রতি বক্তৃতার শেষে এমন সময় এসে উপস্থিত হতেন যখন [কিছুই 

শুনতে পেতেন না, কিন্তু ব্তৃতাশেষের সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে 

আমাঁকে ধরে রাখতেন এবং বকাঁতেন যে, ক্ষধার জ্বালায় আমার 

পাকস্থলীতে ওয়াটারলুর মহাসমর উপস্থিত হত?" তিনি 

এসেছিলেন, অপর সকলেও আসছে এবং আরও আসবে। এ 

সবই আনন্দের বিষয়। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই 

এসেছিলেন এবং গল্স্গয়ার্দি পরিবারেব বিবাহিত। কন্যাদের 

একজনও এসেছিলেন । মিসেস্ গল্স্ওয়াদ্দি আজ আমতে পারেন 

নি, কারণ যথেষ্ট আগে খবর পান নি। এক্ষণে আমরা একটি 

“হল” বেশ বড় 'হল্ঃ পেয়েছি ; ভাতে দুইশত কিংবা তদপেক্ষাও 

অধিক লোকের স্থান-সঙ্কুলান হতে পারে। একটা বড় কোণ 
আছে, সেখানে লাইব্রেরী বসান যাবে। সম্প্রতি আমাকে সাহাধ্য 

করার জন্ত ভারতব্ষ থেকে আর একজন এসেছেন । 

স্থইজরলগ্ড এবং জান্নীনি উভয় স্থানই আমার চমত্কার 
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বোধ হয়েছিল। প্রফেসর ডয়সন খুব সদয় ব্যবহার | করেছিলেন। 
আমর] উভয়ে একসঙ্গে লগ্ডনে আসি এবং খুব আমোদ পাই। 
প্রফেসর ম্যাঝ্সমূলারও বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। মোটের উপর ইংলগ্ডের 
কাজ বেশ পাক। হচ্ছে, এবং খ্যাতনাম। পণ্ডিতগণের আনুকুলা- 

দর্শনে মনে হয় যে, উহা! শ্রদ্ধাও অঞ্জন করেছে। সম্ভবত: এহ 

শীতে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু সহ আমি ভারতবর্ষে যাব। আমার 

নিজের সম্বন্ধে আজ এই পর্যযস্ত | 

এক্ষণে সেই নৈষ্ঠিক পরিবারটির সংবাদ কি? সব বেশ 

চমত্কার ভাবেই চলছে বলে আশ! করি। এতদিনে ফক্পের 

সংবাদ তুমি পেয়ে থাকবে । যথেষ্ট অর্থ উপাজ্জন করতে শুরু 

ন। করলে সে ম্যাবেলকে বিয়ে করতে পাঁবে না, একথা তাঁকে 

যাত্রার আগের দ্রিনে বলে ফেলে আমি হয়ত তাঁকে খুব মনমরা! 

করে দিয়েছি । ম্যাবেল কি এখন তোমার ওখানে আছে? তাকে 
আমার ন্মেহ জানিয়ো আর আমাকে তোমার বর্তমান ঠিকান। 

লিখো । মা কেমন আছেন? ফ্রান্সিস্ বরাবরের মত ঠিক মেই 

খাটি অমূলা সোনাটিই আছে নিশ্চয় । ভাঁল কথা, এযালবাটা, 
বোধ হয় ঠিক তাঁর নিয়মমত গাঁনবাঁজনা, কাব্যচচ্চ, হাসিঠাটা 

নিয়ে আছে এবং খুব পর্যাপ্ত আপেল খাচ্ছে? 

রাঁত অনেক হয়ে যাচ্ছে ;_জ্রুতবাং জো, আজকার মত বিদায়। 

( নিউইযূর্কেও কি আদবকায়দ! ঠিক ঠিক পালন কর! দরকার?) 
প্রভূ নিরস্তর তোমার কল্যাণ করুন।...আমাঁর চিরন্েহ ও 
আশীর্বাদ জানবে । ইতি তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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পুঃ-_সেভিয়াঁর দম্পতি তোমাকে তাঁদের শুতেচ্ছ। জানাচ্ছেন ॥ 

হাদের গৃহ (ফ্যাট ) থেকেই এই চিঠি লিখছি । ইতি 
বি 

(৬১ ) ইং 

মিম্ এলেন ওয়ান্ডে। বা হরিদ।শী নায়ী শিষ্াকে লিখিত 

এয়ার্লি লজ, রিজ ওয়ে গাঁডেন্স 

উইম্বল্ডন্, ইংলও 

৮ই অক্টোবব, ১৮৯৬ 

প্রিয় 

“* স্থইজরলগ্ডে আমি বেশ বিশ্রাম লাভ করেছিলাম এবং 

অধ্যাপক পল ভয়লনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধু হয়েছিল । 

বাস্তবিক, অন্যান্য স্থানাপেক্ষা ইউরোপে আমার কাজ অধিকতর 

সস্তোষজনক হচ্ছে এবং তাঁরতবর্ষে এর একট। খুব প্রতিধ্বনি 

উঠবে । লগুনের ক্লাস আবার আরস্ত হয়েছে-আজ তাঁর প্রথম 

বক্তৃত।। এখন আমার নিজের একটা “হল্্, হয়েছে__তাতে দুই 

শত ব! ততোধিক লোক ধরে।"''তুমি অবশ্ঠ জান, ইংরেজর| 
একটা জিনিস কেমন কামড়ে ধরে থাকতে পাঁরে এবং সকল 

জাতির মধ্যে তাঁরা পরস্পরের প্রতি সর্বাপেক্ষা কম ঈর্যাপরায়ণ__ 

এই কারণেই তার জগতের উপর প্রভৃত্ব করছে। দাসম্থলভ 

'খোশামুদির ভার একদম না রেখে আজ্ঞান্বর্তাী কিরূপে হয়! 
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যায়--ষত্পরোনান্তি স্বাধীনতার সঙ্গে কিরূপে কঠোর নিয়ম মেনে 

চল৷ যায়-_-তারা তার রহস্য বুঝেছে। 

অধাপক ম্যাক্সমূলার এখন আমার বন্ধু। আগর লগুনের 

ছাপমার। হয়ে গেছি। 

র-_ নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। সে 
বাঙ্গালী এবং অন্গস্বল্প সংস্কৃত পড়াতে পারবে । তুমি আমার দৃঢ় 
ধারণ। ত জান-_কাঁম-কাঞ্চন যে জয় করতে পারে নি, তাকে আমি 

বিশ্বাসই করি না । তুমি তাঁকে তত্বীয় ( &9০796108] ) বিষয় 

শেখাতে দিয়ে দেখতে পার; কিন্তু সে যেন রাজযোগ শেখাতে 

না যায়__যারা রীতিমত শিক্ষা না করেছে তাদের ওট! নিয়ে 

খেলা করা মহা বিপজ্জনক । সারদানন্দের সম্বন্ধে কোন ভয় 

নেই-_ বর্তমীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী তাঁর উপর আশীর্বাণী 

বর্ণ করেছেন । তুমি শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর না কেন?:'.এই 

র-_ বালকটার চেয়ে তোমার ঢের বেশী দর্শনের জ্ঞ/ন আছে। 

ক্লাসের নোটিশ বাঁর কর এবং নিয়মিতভাবে ধর্্চচ্চা কর ও বক্তৃতা 
দিতে থাক । একশ হিন্দু, এমন কি, আমার একজন গুরুভাই 

আমেরিকায় খুব সাফল্য লাঁভ করছে শুনলে যে আনন্দ হয়, 

তোমাদের মধ্যে একজন ওতে হাত দিয়েছ দেখলে আমি তার 

সহন্রগুণ আনন্দলাভ করব। মানুষ ছুনিয়া জয় করতে চায়; 

কিন্তু নিজ সন্তানদের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করে। জ্বালাও» 

জ্বালাও চারিদিকে জ্ঞানাগ্রি জালাও। 

আমার আস্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

বিবেকানন্দ 
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(৬২) ইং 

উইম্বল্ভন্, ইংলগ 

৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬ 

প্রিয়, 

জাশ্মীনিতে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। 

কিল্-এ ( 19] ) আমি তার অতিথি হয়েছিলাম। ঢুজনে এক 

সঙ্গে লগ্ডনে এসেছিলাম এবং এখানেও কয়েকবার দেখাশুন। হয়ে 

খুব আনন্দলাভ হয়েছিল ।.-"ধন্ম ও সমাজ-সন্বন্ধীয় কাঁজের বিভিন্ন 

অঙ্গের উপর যদিও আমার সম্পূর্ণ সহাহভূতি আছে, তথাপি 

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকের কাজের বিশেষ বিশেষ 

বিভাগ থাকা খুব দরকার। আমাদের বিশেষ কাজ বেদাস্ত- 

প্রচার । অন্যান্য কাজে পাহাধ্য করাঁও এই এক আদর্শের অনগত 

হওয়া চাই। আশা করি, আপনি এইটে সারদানন্দের মনে 

ব্ধমূল করে দেবেন । 

আপনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ 

করেছেন কি ?.--এখানে ইংলগ্ডে সবই যেন আমাদের সহায় হয়ে 

উঠছে। কাজের যে শুধু বিস্তার হচ্ছে তা নয়, পরস্ত উহা সম্মানও 

পাচ্ছে । 

আপনাদের নেহাধীন 

বিবেকানন্দ 
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( ৬৩) ইং 

১৮৯৬ খ্বষ্টান্বের শেষভাগে ডাঃ ব্যারোজের ভারতব্যাপী বন্তৃতাবলীর 

প্রাক্কালে 'ইপ্ডিয়ান মিবর? নামক কাগজে স্বামিজী তাহার দেশরাসীব নিকট 

ডাঃ ব্যাবোজেব পবিচয় দেন এবং তাহাকে অভিনন্দিত কবিবাব অনুরোধ 

কবিয়া এক পত্র দেন। নিম্নে তাহারই কিয়দংশ। | 

লগ্ুন 

২৮শে অকোবর, ১৮৯৬ 

চিকাগে মহাঁমেলার অঙ্গস্বরূপ মহাঁসভার স্বীয় বিরাট কল্পনা 

সাফলামণ্ডিত করার জন্য মিঃ সি বনি ডাঃ ব্যারোজকে সহকারী 

নিযুক্ত করায় দক্ষতম ব্যক্তির হস্তেই কাঁধ্যভার অপিত হয়েছিল; 
আর ডাঃ ব্যারোজের নেতৃত্বে এ মহাঁসভাগুলির অন্ততম মহাসভ।! 

( ধশ্মমৃহাসভা ) কিরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল, তা আজ 

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। 

ডাঃ ব্যারোজের অদ্ভুত সাহসিকতা, অদম্য উদ্যম, অবিচল 

সহনশীলতা ও সহজ ভন্রতাই এই মহাঁসভাকে অপূর্ব সাফল্যে 
মণ্ডিত করেছিল। 

বিস্ময়কর চিকাগে। মহাঁসভাকে অবলম্বন করেই ভারত, 

ভারতবানী ও ভারতীয় চিন্তা জগৎ্সমক্ষে পূর্ববাপেক্ষাও অধিকতর 
উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হয়েছে এবং এই ম্বজাতীয় কল্যাণের 

জন্য সেই সভার সকলের চেয়ে ডাঁঃ ব্যারোজের কাছেই আমর 

বেশী খণী। 
তা ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধন্মের পবিভ্র নাঁম, 

মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচাধ্যের নাম নিয়ে আসছেন এবং 
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আমার বিশ্বাস ন্যাজারেথের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সন্ধে 

তার ব্যাখ্যা অতিশয় উদ্দার হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত 

করবে। ইঈশার শক্তির ঘে পরিচয় ইনি ভারতকে দিতে চান, 
তা পরমত-অসহিষু প্রভৃভাবাপন্ন ও অপরের প্রতি দ্বণাপৃর্ণ 
মনোবুতিপ্রস্থত নয়। পরস্ধ প্রভুত্বপ্রিয় ভ্রাতৃরূপে-_ ভারতের 

উন্নতিকামী বিভিন্ন দলের সহকন্মী ভ্রাতৃবর্গের অন্যতমরূপে 

গণ্য হবার আকাঁক্ষা নিয়ে-_-তিনি যাঁচ্ছেন। সর্বোপরি আমাদের 

স্মরণ রাখতে হবে যে, কৃতজ্ঞতা ও আতিথেয়তাই ভারতীয় 

জীবনের বৈশিষ্ট্য; তাই আমার দেশবাসীর কাঁছে এই বিনীত 

অন্ুরোধ-_ পৃথিবীর অপর দিক থেকে আগত এই বিদেশী ভদ্র- 

লোকের প্রতি তাঁরা এমন আচরণ করুন, যেন তিনি দেখতে 

পাঁন যে, আমাদের এই ছুঃখ, দারিদ্র্য ও অধঃপতনের ভেতরও 

আমাদের হৃদয় সেই অতীতেরই ম্যায় বন্ধুত্পূর্ণ আছে, যখন ভারত 

আর্ধাভূমি বলে পরিচিত ছিল এবং যখন তার এশ্বধ্যের কথা 

জগতের সব জাতের মুখে মুখে ফিরত । 

(৬৪ ) ইং 

শ্রীযুত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত 

ইটি ছ্টাডির বাড়ী 

৩৯, ভিক্টোরিয়। স্বীট, লগুন 

২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

আমি তোমার 'ভক্তিযোগ” ও “সার্বজনীন ধর্ম পেয়েছি 
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আমেরিকায় 'ভক্তিযোগে'র নিশ্চয়ই খুব কাটতি হৃবে। কিন্তু 

ইংলগ্ডে ট্রাডির সংস্করণ আগেই বেরিয়ে যাওয়ায় জী বিক্রীর 

রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে বলে ভয় হয়। 

আমি 'ব্রক্ষবাদিন্* ও 'প্রবুদ্ধ ভারত” সম্বন্ধে তোঁমীয় পূর্ব্বেই 

সবিশেষ লিখেছি। '্প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য একটি গল্প আবস্ত 
করেছি ; শেষ হলেই তোমায় পাঠিয়ে দেব। 

কোন্ মাসে ভারতে পৌছাব তাঁর এখনও ঠিক নেই। পরে 

এ সম্বন্ধে লিখব। গতকল্য এক বন্ধুভাবাপন্ন সমিতির সভায় 

নৃতন স্বামী তার প্রথম বক্তৃতা দ্রিলেন। বেশ হয়েছিল এবং 

আমার ভাঁল লেগেছিল। তার ভেতর ভাল বক্তা হবার শক্তি 

রয়েছে_ এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। 

“ভক্তিযোগ*্ট। 'সার্বজনীন-এর মত তেমন সুন্দরভাবে 

ছাপান হয় নি। মলাটে পিচবোর্ড দিলে বইখানি দেখতে 

মোটা হত; আর ক্রেতাদের খুশী করবার জন্য অক্ষরগুলি 

মোট। করা যেত। 

ভাল কথা, আমার “কম্মযোগ'খানি ষে প্রকাশ কর নি-_ 

এট। একটা লজ্জার কথা__-অথচ আমার পরামর্শ না নিয়ে বই- 

খানির এক অধ্যায় ছেপে নিয়ে আমায় বেকায়দায় ফেলেছ। 

আরো দেখ, ভারতে বেশী কাটুতির জন্য বইগুলি সন্ত হওয়! 

দ্রকার। ইচ্ছা করলে তুমি 'রাঁজযোগ'খাঁনি ছাপতে পার, 

আমি ইচ্ছা করেই ওখানার কপিরাইট নিই নি। যখনই 

ইচ্ছা হবে তখনই ওর একটা সন্ত! সংস্করণ বের করতে পার। 

কিন্তু আমর! হিন্দুরা এত টিমে-তেতাঁল! ঘে, আমাদের কাঁজ সার! 
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হতে না হতেই স্ৃযোগ চলে যায়, আর তাতে আমাদেরু 

লোকসানই হয়। তোমার ছাপার কাজ ইত্যাদিতে চটপটে হতে 

হবে। তোমার ভক্তিযোগ' বেরুল বছরখানেক কথা 

চালানোর পরে । তুমি কি বলতে চাও যে, পাশ্চাত্তবাসীর! 
মহাপ্রলয় পধ্যস্ত ওটার জন্য অপেক্ষ। করে থাকবে? এই 

গডিমসির ফলে তোমার এ বই-এর কাঁটৃতি আমেরিক। ও ইংলগ্ে 

তিন-চতুর্থাংশ কমে গেছে। তা হলে ত তুমি “কশ্মযোগ? ছাপছ 
না দেখছি; অথচ তোমার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল যে, তুমি 
একটি বক্তৃতা ছেপে বসে আছ? এ হরমোননট! একটা মূর্খ ঃ 
বই-ছাপান বিষয়ে মে তোমাদের মান্দ্রীজীদের চেয়েও টিলে, 

আর তার ছাপ একেবারে কদর্য । বইগুলোর এ ভাবে শ্রাদ্ধ 

করার মানে কি? ছুঃখের বিষয় যে, সে গরীব । আমার টাকা 

থাকলে তাকে দিতাম; কিন্তু ও ভাবে ছাঁপান ত লোক ঠকান-_ 

য। কর। উচিত নয়। 

খুব সম্ভবতঃ মিঃ ও মিসেদ্ সেভিয়ার আর মিস্ মূলার ও 

মিঃ গুডউইনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভারতে ফিরব। মিস্ 

মূলারকে ত তুমি জানই; কাঞ্চেন ও মিসেস্ সেভিয়ার সম্ভবত: 

অন্ততঃ কিছু দ্রিন আলমোড়ায় বাস করবার জন্য যাচ্ছেন; 

আর গুডউইন সন্ত্যাসী হবে। সে অবশ্য আমার সঙ্গেই ভ্রমণ 

করবে। আমাদের সব বই-এর জন্য আমরা তারই কাছে খণী। 

আমার বক্তৃতাগুলি সে সাঙ্কেতিক প্রণালীতে লিখে রেখেছিল, 
তাই থেকে বই হয়েছে। অপরের! হোটেলে বাম করতে চলে 

যাবে; কিন্তু গুডউইন আমার সঙ্গে বাস করবে। তোমার কি 
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মনে হয় যে, দেশের লোকেরা এ বিষয়ে বড় বেশী আপত্তি 
করবে? সে খাটি নিরামিষাশী। | 

তুমি ইচ্ছা করলে আমার 'জ্ঞানযোগে'র বক্তৃতাগুলি ছাপাতে 

পার। তবে একটু ভাল করে দেখে দিও। ' এ স্ব বক্তৃতা 
যেমন যেমন মনে এসেছিল বলে গিয়েছিলুম__বিন্দুমাত্রও তৈরি 
করে বলে নি; '.'কাজেই ভাল করে দেখে ছাপান উচিত। 

সারদানন্দ ও কষ্ণানন্দকে আমার ভাঁলবালা দিও । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পুন: এখানকার সকলে ভালবাসা জানাচ্ছে। ডাক্তার 

ব্যারোজ সম্বন্ধে ও তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা কর উচিত এই 

বিষয়ে একটি ছোট লেখ। আমি আজ “ইপ্ডিয়ান্ মিররে” পাঠিয়েছি। 

তুমিও তাকে স্বাগত জানিয়ে 'ব্রক্মবাঁদিনে* ছু চারটি মিঠে কথ৷ 

লিখো । ইতি 

বি 

(৬৫) ইং 

মিস্ মেবী হেলকে লিখিত 

১৪, গ্রেকোট গার্ডেম্ষন. 

ওয়েষ্মিনিষ্টার, লগ্ন 

১ল৷ নভেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় মেরা, 

“সোনা, রূপা এ সব কিছুই আমার নাই; তবে বাহ! আমার 

আছে, তাহ! মুক্তহত্তে তোমায় দিচ্ছি”__সেটি এই জ্ঞান যে, 
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কর্ণের ন্র্ণত্, রৌপ্যের রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, স্ীরূ 
্বীত্ব-_এক কথায় ব্রন্ধাদি সত্ব পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ 

স্বরূপ-_ব্রহ্দ। এই ব্রহ্কেই আমর অনাদ্দিকাঁল হতে বহির্জগতের 

ভেতরে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি; আর এই চেষ্টার ফলে 

আমাদের মন হতে এই সকল অস্তুত স্থ্টি বের হয়ে আসছে, যথা__ 

পুরুষ,“ জ্বী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, স্থ্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, জগৎ, 
ভালবাসা, ঘ্বণা, ধন, সম্পত্তি, আর ভূত, প্রেত, গন্ধর্বব, কিন্নর, 

দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি । 

প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্ম আমাদের ভেতরেই বয়েছেন এবং 

আমরাই তিনি__সেই শাশ্বত ভ্রষ্টা, সেই যথার্থ “অহম্*_যাকে 
কখনই ইন্দ্রিযমগোচর করা যেতে পারে না এবং যাকে অন্ঠান্ত 

দ্রব্যের ম্যায় ইন্দ্রিয়গোচর করবার এই থে চেষ্টা, এসব সময় ও 

ধীশক্তির বুথ। অপব্যবহার মাত্র। 

যখন জীবাত্মা ইহা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎ- 

পরিকল্পন-ক্রিয়। হতে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশঃই অধিকতরভাবে, 

স্বীয় অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । এর নামই 

ক্রমবিকাঁশ-_এতে যেমন শাঁরীর বিবর্তন ক্রমশঃ কমে আসতে 

থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে 

উঠতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দেহ। 'মনুষ্তঃ 

এই কথাটি সংস্কৃত “মন্, ধাতু থেকে সিদ্ধ _হ্থৃতরাং ওর অর্থ 
মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী--কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়- 

গ্রহণশীল প্রাণী নহে। 

একেই ধরশ্মশতত্বে ত্যাগ” আখ্য। দেওয়া হয়েছে । সমাজ-গঠন, 
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বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন, সম্তানের প্রতি ভালবালা, সংকাধ্য, সংযম 

এবং নীতি-_এ সকলই বিভিন্ন প্রকারের ত্যাগানুষ্ঠান। আমাদের 

সর্বপ্রকার সামাজিক জীবন বলতে ইচ্ছাশক্তি বা বাসনানিচয়ের 

সংযম বুঝায়। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথ। দেখা যায়, 

সে সব জগতের একটি ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা ও স্তরমাত্র । 

সেটি এই-_বাঁসন। ব৷ অধ্যন্ত 'আমি*র বিসঙ্জন।; এই যে নিজের 

ভিতর থেকে বাইরে যেন লাফিয়ে যাঁবাঁর ভাঁব রয়েছে, নিত্য-বিষয়ী 

ব।জ্ঞাতাকে যে বিষয় ব৷ জ্ঞেয়দূপে পরিণত করবার একটা চেষ্ট। 

রয়েছে, তাকে একেবারে পাঁরিত্যাগ করা। প্রেম এই আত্মসমর্পণ 

বা ইচ্ছাশক্তি-রোধের সর্বাপেক্ষা সহজ এবং অনায়াসসাধা পথ, 

স্বুণ। তার বিপরীত । 

জনসাধারণকে নানারপ স্বর্গ, নরক ও আকাঁশের উর্দদেশ- 

নিবাপী শ।সনকর্তীর গল্প বা কুসংস্কার দ্বারা ভুলিয়ে এই একমাত্র 

লক্ষ্য আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করা হয়েছে । কিন্তু 

জ্ঞানিগণ কুসংস্কারের বশবর্তী ন| হয়ে বাঁসনা-বজ্জনের দ্বার 
জ্ঞাতসারেই এই পন্থার অন্ুবর্তন করেন। 

অতএব দ্েেখ| যাচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ স্বর্গ অথবা থুষ্ঠান 

পুরাণোক্ত ভূ-ন্বর্গের অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনাতেই রয়েছে) 

কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বর্গ আমাদের হৃদয়ে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। 

কস্তরীমগ মুগনাভির গন্ধের কারণ-অনুসন্ধানের জন্য অনেক 

বৃথা ছুটাছুটির পর অবশেষে আপনার শরীরেই তার অস্তিত্ব 

জানতে পারবে। 

বাস্তব জগৎ সর্ধদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে ; 
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আর ম্ৃত্যুব্ূপ ছায়াও চিরদিন এই পাখিব জীবনের অন্থসরণ, 

করবে; আর জীবন যতই দীর্ঘ হবে, এই ছায়াঁও ততই 

দীর্ঘায়িত হবে। স্ুধ্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপরে 

থাকে, কেবল তখনই আমাদের ছাঁয় পড়ে না_-তেমনি যখন 

ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্ত সব আমাতেই রয়েছে দেখা ষায়, 

তখন আর অমঙ্গল থকে না। বস্তজগতে প্রত্যেক টিলটির 

লক্ষে পাটকেলটি চলে-- প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার 

ন্যায় আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সমন্তরের অবনতিও 

সংযুক্ত হয়ে রয়েছে । তার কারণ এই যে, ভাল-মন্দ ছুটি পৃথক্ 

বস্ত নয়, কিন্ত এক; পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোন প্রভেদ 

নাই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত । 

আমাদের জীবন নির্ভর করে অপর উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীবাণুর 
মৃত্যুর উপর। আর একটি ভুল আমর| প্রতিনিয়তই করে 

খাঁকি, তা এই যে, ভাল জিনিসটাঁকে আমর! ক্রমবদ্ধমান বলে মনে 

করি, কিন্তু মন্দ জিনিসটাঁর পরিমাণ নিদ্দি্ট বলে ভাবি। 

তা থেকে আমর! এই সিদ্ধান্ত করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু করে 

মন্দের ক্ষয় হয়ে এমন এক স্ময় আসবে যখন কেবলমীত্র ভাঁলটিই 
অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু এই সিদ্ধাস্তটি ভ্রমাত্ক, কারণ ইহ! 

একটি মিথ্যা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতে যদি ভালটি 
(বেড়েই চলেছে, তা! হলে মন্দটিও বাড়ছে । আমার স্বজাতীয় 

জনসাধারণের বাসন! অপেক্ষা আমার নিজের বাসনা অনেক 

বেড়ে গেছে। তাদ্দের চেয়ে আমার আনন্দবাঁশি অনেক বেশী 

_-কিন্ত আমার দুঃখও লক্ষগুণ তীব্রতর হয়ে গেছে। ষে 
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শরীরের সাহায্যে তুমি ভালবর সামীন্যমাত্র সংস্পর্শান্ুভ্বব করতে 

পারছ, তাই আবার তোমাকে মন্দের অতি ক্ষত্রাংশটুকু পধ্যস্ত 

অনুভব করাচ্ছে । একই নায়ুমণুলী স্থখছুঃখ উভয়রূপ ক্ন্থভৃতিই 

বহন করে এবং একই মন উভয়কে অনুভব করে। |জগতের 

উন্নতি বলতে যেমন অধিক স্থুখভোগ বুঝায়, তেমনি অধিক 

দুঃখতভোগও বুঝায়। এই যে জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, জ্ঞান- 

অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, ইহাই মায়া ব৷ প্রকৃতি । অনস্তকাল ধরে 

তুমি এই জগজ্জালের ভেতর স্থখের অন্বেষণ করে বেড়াতে 

পার) তাতে স্থখ পাবে অনেক, কিন্তু ছুঃখও পাৰে বছু। শুধু 

ভালটি পাব, মন্দটি পাঁব না-__-এ আশ। বাঁলস্থলভ বুদ্ধিহীনতা মাত্র। 
ছুটি পথ খোল! রয়েছে । একটি-__( জগতের উন্নতির ) সমস্ত 

আশাভরস। ত্যাগ করে এ জগৎ যেমন চলছে সে ভাঁবেই গ্রহণ 

করা, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে এক আধ টুকরা স্থখের আশায় জগতের 
সমস্ত দুঃখকষ্ট সহা করে যাওয়া]; অপবটি-_ন্থখকে ছুঃখেরই অপর 

মুন্তি জ্ঞানে একেবারে তাঁর অন্বেষণ পরিহার করে সত্যের অনুসন্ধান 
করা । যার! এ ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করতে সাহসী, তার৷। 

সেই সত্যকে সদ বিছ্যযান এবং নিজের ভেতরই অবস্থিত বলে 

দেখতে সমর্থ হয়। তখনই আমর। ইহাও বুঝতে পারি যে-_সেই 

একই সত্য কিরূপে আমাদের বিছা ও অবিদ্যারপ এই ছুই 

আপেক্ষিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা 

এপ্ড বুঝি যে, সেই সত্য আননদম্বূপ এবং তাহা ভালমন্দ এই 
দুইক্পপে জগতে প্রকাশিত-_-আর তৎসঙ্গে সেই যথার্থ সত্বাকেও 

জানি, ঘা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করছে। 
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এইব্ূপে আমর। অন্গভব করব যে, জগতের বিভিন্ন ঘটন।-, 

পরম্পরা একটি অদ্বিতীয় সং-চিৎ-আনন্দ সত্তার ছুই বা বহুভাগে 

বিভক্ত প্রতিচ্ছাঁয়া মাত্র_-উহা! আমার এবং অন্তান্ত যাবতীয় 

পদাথের যথার্থ স্বরূপ । কেবল তখনই মাত্র, মন্দ না করেও ভাল 

কাধ্য কর! সম্ভবপর ; কারণ এইরূপ আত্মা ভালমন্দ এই ছুইটি যে 

উপাদানে গঠিত তা জানতে পেরেছেন, স্থুতবাং ওর তখন তার 

আয়ত্তাধীন। এই মুক্ত আত্ম! তখন ভাঁলমন্দ য| থুশী তাই বিকাশ 

করতে পারেন ; তবে আমর! জানি যে ইনি তখন কেবল ভাল 

কাধ্যই সম্পাদন করেন। এর নাম “জীবন্মুক্তি-_অর্থাৎ শরীর রয়েছে, 

অথচ মুক্ত__ইহাই বেদান্ত এবং অপর সমস্ত দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য । 

মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চাঁরিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়- পুরোহিত 

(ব্রাহ্মণ), লৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য ) এবং মজুর 
(শূত্র )। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দৌষগতণ উভয়ই বর্তমান । পুরে হিত- 
শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণত1 রাজত্ব করে-_ তাদের 

ও তাদের বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়। 

দেওয়। থাকে, তীর! ব্যতীত বিষ্ভা শিখবার কারও অধিকার 

নেই, বিদ্যাদানেরও কারও অধিকার নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য 

এই যে, এ মময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়-_কাঁরণ 

বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের 

উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। 

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের! 
এত অনুদারমন! নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার 

চরমোতকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে । 
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তারপর বৈশ্যশালন-যুগ । এর ভেতরে ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ 
ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব__বডই 

ভয়াবহ! এ যুগের স্থবিধ! এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গনাগমনের 

ফলে পূর্ব্বোক্ত ছুই যুগের পুণ্তীভূত ভাবরাশি চতুদ্দিকে বিল্ভুতি 

লাঁভ করে। ক্ষত্রিয়য্গ অপেক্ষা বৈশ্যযু্গ আরও উদাঁর, কিন্ত 
এই সময় হতেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়। 

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে-_-এ যুগের স্ববিধা 
হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক স্বখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু 

অস্থবিধ। এই যে, হয়ত সভ্যতাঁর অবনতি ঘটবে । সাধারণ শিক্ষার 

পরিসর খুব বাঁড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী 

ব্যক্তির সংখ্য। ক্রমশঃই কমে যাঁবে। 

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পার! যায়, যাঁতে ব্রাহ্গণ- 

যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্কি এবং শৃদ্রের 
সাম্যের আদর্শ- এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজাঁয় থাকবে অথচ 

এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা৷ একটি আদর্শ বাষ্ট হবে। 

কিন্ত একি সম্ভবপর? 

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পাল! শেষ হয়েছে__এবার খেষটির 
সময়। শূদ্রয্গ আসবেই আসবে--উহা1 কেউ প্রতিরোধ করতে 

পাঁরবে না। স্বর্ণ অথবা রজত কোন্টির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা 

প্রচলিত হলে কি কি অস্থুবিধ। ঘটে তা আমি বিশেষ জানি না__ 

(আর বড় একটা কেহ জানেন বলে বোধ হয় না।) কিন্ত 

এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে সকল 
মূল্য ধাধ্য করার ফলে গরীবর। আরও গরীব এবং ধনীর আরও 
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ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, “আমরা এই সোনার । 

ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ ।” রূপার দরে সব দর ধাধ্য হলে 

গরীবরা এই অপমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা স্থবিধা পাবে। 

আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী ( 30018118 )* তার কারণ এ নয় 

যে, আমি এ মত সম্পূর্ণ নিভূ'ল বলে মনে করি, কেবল “নেই 

মামার চেয়ে কান। মামা ভাল'__এই হিসাবে। 

অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে এবং পরিশেষে সেগুলির 

ত্রুটি ধরা পড়েছে । এটিরও অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও 

জিনিসটার অভিনবত্তের দিক্ থেকে একবার পরীক্ষা কর যাঁক। 

একই লোক চিরকাল স্থখ ব৷ দুঃখ ভোগ করবে, তাঁর চেয়ে স্থখ- 

ছুঃংখট1 যাতে পধ্যায়ত্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, তাই 

ভাল । জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে 

নৃতন নৃতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (5019) স্বন্ধ হতে স্কন্ধাস্তরে 

সমপিত হতে পারবে, এই পধ্যস্ত। 

এই ছুঃখময় জগতে সব হতভাঁগ্যকেই এক একদিন আবাম 

করে নিতে দাও__-তবেই তারা কালে এই তথাকথিত স্থখভোগ- 

টুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর 

5০০1৪]18- 90৫181151)-মতাবলম্বী। এব। রাষ্ট্রে হস্তে ভূমি ও 

বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিব স্বত্ব অর্পণ কবিয়া সমাজে ধনী ও দরিদ্রেব মধ্যে যে 

ব্ষিম বৈষম্য আছে, তাহা! যথাসম্ঠব দূর কবিয়া সমাজেব আমূল পুনর্গঠনেব 

পক্ষপাতী । 
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*বিষয়সকল পরিহারপূর্বক ব্র্গন্বরূপে প্রতাবত্তন করছেত পারবে । 

তোমনা সকলে আমার ভাল্বাস। জানবে । ইতি | 

তোমাদের চিরবিশ্বস্থ ভ্রাতি' 

নি-বকনমদ 

( ৬৬ ) ৮" 

১৪, গ্রেকোট গাঁতেন্স 

ওয়ে্টমিনিষ্টাবু, দক্ষিণ-পশ্চিম 

১১৪ নভেম্গর) ১৮৯৬ 

প্রয় আলাসিঙ্গা, 

খব সম্ভব আমি ১৬ 
টিম 

1. সেঙ্গর রওয়ানা হব? ছু এক দিন 

দেবীও হতে পারে। এখান হতে ইটালী যাব এবং সেখানে 

কয়েকটি জায়গ। দেখে নেপল্সে জাহাজ ধরব। মিস মূলার, মি: 

ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং গুডউইন্ নামে একজন যুবক আমার 

সঙ্গে যাচ্ছেন। সেভিয়ার দম্পতী আ।লমোড়াতে বপবাঁন করতে 

যাচ্ছেন । মিস্ মুলারও তাঁই করবেন। মিঃ সেভিয়ার ভারতী 

সৈম্তবাহিনীতে পাঁচ বংসর অফিসার ছিলেন , ক্রুতরাং তিনি ভাঁরত 

সম্বন্ধে অনেকটা পরিচিত । মিস্ মূলার থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়ভক্ত 

ছিলেন এবং অক্ষয়কে পুত্রর্ূপে গ্রহণ কবেছিলেন। গুড উইন্ 

একজন ইংরেজ যুবক ; এরই পসাক্ষেতিক লেগ! থেকে পুস্তিকাগুলি 

বের করা সম্ভব হয়েছে । 
১৬৬ 



কলম্বে! থেকে আমি প্রথমে মান্দ্রাজে পৌছাব। অপনেন। 

স্বতন্ভাবে আলমোডা চলে যাবেন। ঘেখান থেকে আমি মৌজা 

কলকাতা! যাঁব। যাত্র। কবাব সম আমি তোমাকে সঠিক সংবাদ 

দব। ইতি 

তামাদের স্রেভাবগ 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্৮--রাজযোগে'র প্রথম সংক্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং 

দ্বেতীয় সংন্গবণ ছাঁপ। হচ্ছ । তাবত দ« আমেরিকাঁতেই পব “চান 

বেশী কাটতি । 

( ৩৭ ) হই 

(গ্রকোট গােন্ল 

ওয়েঈমিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম 

১৩ মাভগগর, ১৮৯৬ 

,** আমি অতি শীন্রই, খুব সম্ভবতঃ ১৩ই ডিসেঙ্গর, ভারতননে 

ঘাত্র/ করছি। পুনরায় আমেরিকা যাবার পুবেব আমার একবার 

ভারতবর্ষ দেখবার বিশেষ ইচ্ছ। আছে এবং আঁমি কয়েকজন 

ইহরেজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভাবতবর্সে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত ৪ 

করেছি; তাঁই একান্ত ইচ্ছ। নূত্ব৪ আমেপিক। হয়ে যাওয়। আমার 

পক্ষে অসম্ভব | 

ডাক্তার জেন্স্ বাস্তবিকই অতি চমৎকাঁর কাজ করছেন। 
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তিনি আমীকে এবং আমার কাজের জন্য বার বার যেবপ 

সজদয়ূত1 দেখিয়েছেন ও সাহাঘ্য করেছেন, তঙ্তন্য আমি যে কতদূর 

কৃতজ্ঞ ত। বাক্যে প্রকাশ কবতে অক্ষম ।***এখানে প্রচারকীয্য 

বেশ স্বন্দরভাবেই চলছে । তুমি শুনে খুশী হবে যে, রাজযোগে'র 

প্রথম সংস্করণ সব বিক্রী হয়ে গেছে এবং আব৪ কয়েক শত অর্ডাব 

এসে পড়ে বয়েছে । ইতি 

"তামাদের বিবেকানন্দ 

৩৭, ভিক্টোরিয়া সীট 
ল গুন, দক্ষিণ-পশ্চিম 

পুন্চিকাগুলি এ গীতাখানি পাঁঠানল জন্য বভ ধন্যবাদ । 

ভবদীয় 

বিবেকানন্দ 

৩৯) ভিক্টোরিয়। স্াট 

লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিম 

২*শে নভেম্বর, ১৮০৯৬ 

প্রিয় আলা সিঙ্গী,। 

আগামী ১৬ই ডিসেক্গর আমি ইংলগু হতে যাত্রা! করছি। 

ইটালীতে কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্সে ভাশ্ানদেশীয় লয়ে 
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লাইনের এল, এস, প্রিন্স বিজেন্ট লুইটপোন্ড নামক জাহাজ, 

ধরব। আগামী ১৪ই জান্রয়ারী ছ্ীমার কলঘ্ধে! গিয়ে লাগবার 

কথা । সিংহলে অন্ন স্বল্প দেখবার ইচ্ছ| আছে , তারপধ মান্দীজ 

যাব। 

আমার সঙ্গে যাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধ সেভিয়াপ দম্পভী ও 

গুড উইন। মিঃ সেভিয়ার গ তার শ্রী হিমালয়ে আলমোড়ার 

কাছে আশ্রম তৈয়ার করতে যাচ্ছেন । এ ভবে আমার হিমালয়ের 

কেন্দ্র, আর পাশ্াত্তাবাশী শিষোন। ইচ্ভাভসারে সেখানে এসে 

বাস করতে পাপবেন। গুডউইন একজন অবিবাহিত মুবক, 

মে আমার সঙ্গে থাকবে ৪ ঘোরাফিরা করবে । সে ঠিক 

সন্ন্যাসীরই মত। 

শ্শ্রীঠাকুরের জন্মো্সবেন সময় আমার কলকাতায় থাকার 

ভারি ইচ্ছ।। ঠতরাং খবর নিয়ে উৎসবের তানিখটি জেনে 

(রখো, যাতে আমায় মান্্ীজে বলতে পাঁর। কলকাত। 

আর মান্জরাজে ছুটি কন্দ্রু খুলবে এই হচ্ছে আমাব 

বনমান পরিকল্পনা; সেখানে যুবক প্রচারক তৈরী কর। হবে। 

কলকাতায় £কন্দর খোলবার মত অর্থ আমার হাতে আছে। 

শ্ররামরুষ্খ সেখানেই আজীবন কাজ করে গেছেন, স্িতনাঁৎ 

কলকাতার ওপরেই আমার প্রথম নজর দিতে হবে। মান্দ্রাজে 

কেন্দ্র খোঁলবার মত টাকাপয়সা, আশা কবি, ভারতবধ থেকেই 

উঠবে । 

এই তিনটি কেন্দ্র নিয়েই এখন আমরা কাজ আরম্ভ কবব; 

পরে বোম্বাই ও এলাহাবাঁদে যাব। প্রভুর ইচ্ছা হলে এসকল 

১৬০ 



পত্রাবলী 

কেন্দ্র হতে আমরা যে শুধু ভারতকেই আক্রমণ কবব, তা নয়, 

আমর! পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দলে দলে প্রচারক পাঠাব। 

প্রাণ দিয়ে কাঁজ করে যাঁও। মনে বেখো, আমাদিগকে এক 

সময়ে একটি মাত্র কাঁজ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কিছু দিনের 

জন্য ৩৯, ভিক্টোবিয়াই আমাৰ প্রধান ঠিকানা হবে, কারণ 

ওখাঁন থেকেই কাঁজ চালান হবে। ্রাডি প্রকাণ্ড এক বাক্স 

ব্রহ্বাদিন' পত্রিকা পেয়েছে । আমি আগে জানতাম ন। | 

সে এখন এ জন্ত গ্রাহক সংগ্রহ করছে | 

এখন ত আমাদের ইংরেজী পত্রিকাখানি দ্াডিয়ে গেছে; 

অতঃপর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় আরস্ত করতে পাবি। 

উইপ্বল্ডনের মিস্ এম, নোবল একজন ভাল কন্মী। তিনি'ও 

মান্দ্রীজের উভয় পত্রিকার জন্য গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্ট। করবেন। 

তিনি তোমায় পত্র লিখবেন । এই সব কাজ ধীরে ধীবে__ 

কিন্ত স্বনিশ্চিতভাবে গডে উঠবে। ন্বন্নসংখ্যক অন্তগামীরাই 

এই জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই-__এবপ 

আশা করা চলে না যে, তার! একসঙ্গে অত্যধিক কাজের 

ভার নেবে। ইংলগ্ডের কাঁজের জন্য তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে 

হবে, বই কিনতে হবে, এখানের পত্রিকার জন্য গ্রাহক যোগাড 

করতে হবে এবং সর্বশেষে ভারতের পাত্রিকীর ঠাদ। দিতে হবে! 

এতট| করা চলে না। এরূপ করলে তা ধর্শপ্রচার ন| হয়ে ববং 

ব্যবনার মতই দেখাবে । স্থতবাঁ তোমাদিগকে অপেক্ষা করতে 

হুবে। তবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক 

পাওয়া যাঁবে। ভারতের লোকেবাই ভারতের কাগজগুলির 
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পৃষ্ঠপোষক হবে। সব জাতির নিকট সমানভাবে গহণীয় কোন 

কাগজ বের করতে হলে সব জাতিরই লেখক নিযুক্ত করতে 

হবে ; আর তার মানে হচ্চে__বছবে অন্ততঃ লক্ষ টাক। খরচ কবতে 

হবে। তাছাড। আমার অন্তপস্থিতিতেগ এখানকার লোকদের 

কাজ থাঁক। চাই; তান| হলে সব ভেঙ্গেচুরে যাবে । অতএব 
এখানে একখানি পত্রিক| চাই-) ক্রমে আমেরিকাতেও চাই । 

এ কথা ভুলে যেও না থে, সব দেশের লোকের প্রতিই 

আমার টান বরেছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়। আমাৰ শরীর 

তাল আছে, অভেদানন্দেরও তাই । তোমবা শকলে আমার 

আন্তরিক ভালবাস! 'ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 
(তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

2 

শীমুক্ত লাল। বদ্রী সহিকে লিখিত 

৩৯, ভিক্টোরিয়! ঈাট 

লগ্ন, দক্ষিণ-পশ্চিম 

২১শে নভেগবর। ১৮৯৬ 

প্রিয় লালাজি, 

এই জানুয়ারী পধ্যন্ম আমি মান্দাজ পৌছব; কয়েকদিন 

সমভূমিতে থেকে আমার আলমোডা যাবার ইচ্ছা আছে। 

আমার সঙ্গে তিনজন ইংরেজ বন্ধু আছেন; তন্মধ্যে দুজন 

_ সেভিয়ার দম্পতি__-আলমোডাঁয় বস্বাস করবেন । আপনি 

হয়ত জাঁনেন, তাঁরা আমার শিয়া এবং আমার হয়ে হিমালয়ে 

১:9৯ 



পিন, 

পত্রাবলা 

ভাশ্রম তৈরী করবেন। এই কারণেই একটি উপযুক্ত স্থানের 
সন্ধান করতে আপনাকে আমি বলেছিলাম। একটি সমগ্র 

পাহাড আমাদেব নিজেদের জন্য চা--যেখাঁন থেকে তুষাঁর- 

শ্রেণী দেখতে পাওয়। যাঁবে। তবশ্তঠ উপযুক্ত স্থান স্থির করে 

আশ্রম প্রস্তত করতে সময় লাগে। ইতিমধ্যে অন্ুগ্রহপূর্বক 

আমার বন্ধুদের জন্য একটি বাড়ী ভাড। করবেন। বাংখলোটিতে 

তিনজনের স্থান সঙ্গলান হওয়া চীই। বড বাডীর কোন 

প্রয়োজন নাই, আপাততঃ একটি ছোট বাডী হলেই চলবে। 

আমার বন্ধুগণ সেই বাঁডাতে থেকে আশ্রমের জন্য উপযুক্ত স্থান 

ও বাড়ীর অন্বেষণ কববেন। 

এই চিঠির উত্তর দিবার প্রয়োজন মাই । কারণ উত্তর আমার 

শত আসার পূর্েহ আমি ভারতবধের পথে ঘাত্র। করব । মীন্দাঁজ 

(পীছেই আপনাকে তাৰ করে জানাব। 

আপনার! সকলে আমাব ভাঁলবাস! € শুভেচ্ছ। জানবেন । ইতি 

আপনাদের 

বিবেকানন্দ 

2 

মিস্ সেবা ও মৈস হারিয়েট হেলকে লিখিত 

৩৯, ভিক্টোরিয়া স্রাট 

লগুন, দক্ষিণ-পশ্চিম 

১৮শে নতেম্বর, ১৮৯৬ 

আমার মনে ভয়) যে কোন কাবণেই হউক, ভোমাদেরু 

ইনি 



পত্র“বলী 

চারজনকে আমি সব্বাপেক্ষ। আবক ভালবাসি এবং আমি সগর্কে 

বিশ্বাস কলি মে, তোমর। চারজন ৪ আমাকে সেই রকম ভাঁলবাস। 

এইজন্যা ভারতবমে খাবার আগে ভোমাদিগ্কে কষেক ছত্র সৃতি 

প্রণোদিত হয়েই লিখছি । লগুনের প্রচারকাঁযো চাঁপিপাবৌ টি ও 

পড়ে £গছে।। ইতংবেজ জাতি আমেরিকানদের মত অঙ পাবাল 

নয়; কিন্তু একবার যদি কেউ তাঁদেন হাথ অপিকার করছে 

পারে, তা হলে ভাঁর। চিরকালের জন্য তার গোলাম হয়ে যাবে। 

ধারে ধীরে আমি উহা অধিবান করেছি। আশ্চযোর বিষয়, 

এই ছমামের কাজেই, সীধারণ বল্'তাঁণ কথা ছেডে দিলেও 

আমান ক্লাশেই বধাবপ ১২০ জন উপস্থিত হচ্ছে । ইংরেজ জাতটা 
কাজের লোক, স্ততরাং এখানকার মকলেই কাজে কিছ কবতে 

চাঁয়া। ক।প্তেন 'ও মিসেস সেভিয়ার এবং শি গুডউইন কাজ 

করবাধ জন্য 'আমাপশ সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে 

তাপ! নিজেদেবহই অথ বায় করবেন। এখানে আনগু বুলোক 

এরূপ করতে প্রঞ্থত | সঙ্গ(প্ত বংণের আ্ীপুরুষদের মাথা একবার 

একট! ভাব ঢকিঘ়ে দিতে পারলে, সেট। কাঁযো পরিণত 

কববার জন্য যথাঁসর্বস্ব ত্যাগ করতেও তারা বদপারিকর | 

আর শেষ আনন্দের সংবাদ এই (আর এট| বড কম কথা নয়) 

যে, ভারতের কাজ আন্ত কলবার জগ্য অথ-সাহাষা পায়! 

গেছে এবং পরে আরও পাণুয়! যাবে। ইংরেজ জাতির 

সম্বন্ধে আমার ধারণা সব ওলটপালট হনে গেছে । এখন আমি 
বুঝতে পারছি, প্রত কেন তাঁদের অন্য সব জাঁতের চেয়ে অধিক 

কপা করছেন। তারা অটল; অকপটত। তাদের অস্থিমজ্জাগত 9 
১৭৩ 
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তদের অন্তর ভাবুকতায় পূর্ণ_-কেবল বাইরে একটা কঠোরতার 

আববণ মাত্র রয়েছে । এঁটে ভেঙ্গে দিতে পারলে হল-_বস্, 

তোমাব ম.নবর মানুষ খুজে পাবে। 

সম্প্রতি আমি কলকাতায় একটি ও হিমাঁচলে আর একটি 

কেন্দ্র স্থাপন করতে খাচ্ছি । প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চ একট। গোট! 

পাঁহাঁডের উপর হিমাচল-কেন্দ্রটি স্বাপিভ হবে। এ পাহাভটি 

গ্রীক্ঘকালেও বেশ শীতল থাকবে আবার শীতকাঁলেও খুব 

ঠীপ্ডা তবে। কাপ্তেন ও মিসেস সেভিয়ার এখানে থাকবেন 

এবং এঁটে ইউবোপীয় কম্মিগণেব কেন্দ্র হবে । কারণ আমি 

তাদের জার করে ভাবতীয় জাবন-প্রণালা অন্রসারে চালিয়ে 

এবং ভারতের অগ্রিময় সমতলভূমিতে বাস কবিয়ে মেরে ফেলতে 

চাই না। আমার কাধয্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু 

যুবক প্রত্যেক মভাদেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করুক, আর 

সেখান থেকে নরনারী যোগাড করে ভাঁরতবধে কাজ করতে 

পাঠাক। এতে পরস্পরের মধো বেশ উত্তম আদানপ্রদ্দান 

হবে। কেন্দ্রগুলে। প্রতিষ্ঠঠ করে আমি “জবের গ্রন্থে 

ভদ্রলোকটির মত১ উপর নীচে চারদিকে ঘুরে বেডাব। আজ 

৯১10010110৮" (জবেব গ্রন্থ) বাইবেলেব প্রাচীনসংহিতাব অংশনিশেষ । 
উহাঁত বণিত আছে, ঈহ্বরেব সহিত সয়তান একবাব সাক্ষাৎ কবিতে যাইলে, 

“সে কোথা ভইতে আসিতেছে”_-ঈশ্ববেব এই প্রশ্রেব উন্তুবে বলিয়াছিলঃ «এই 

পৃথিবীব এধ।ব ওধাব ঘৃবিয! এবং ইহাব উপবে নীচে ভ্রমণ করিয়। আসিতেছি।” 

এখানে স্বামিজী শিজেব এধাব ওধাব ঘোবাব প্রসঙ্গে বতস্তচ্ছলে বাইবেলেব এ 

ঘটনাটি লক্ষ্য কবিয1 কথিত বাক্যটি প্রয়োগ কবিয়াছেন। 

১৭৪ 
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এখানেই শেষ তা ন। হলে চিঠি ডাকে ঘাবে না। সব, 

দিকেই আমার কাঁজের স্্বিধা হয়ে আসছে-__এতে আমি খুশী 

এবং জানি তোমরাও আমার মত খুশী হবে। (তামরা অশেষ 

কল্যাণ ও সখশান্তি লাভ কর। নতি 

তোখাদের চির ন্লেহবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

পুঃ- ধম্মপালের খবর কি” তিনি কি করছেন? তাপ 

সঙ্গে দেখা হলে আমাব ভালবাসা জানিও। 
চ্ব্টা 

পাটি স্পসি 4 ২স্প্রণ 
মু গু সি 

৩৯, ভিক্টোরিয়া স্রাট, লগুন 
৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৯৬ 

প্রিয় মিসেস্ বুল, 
আপনার অতি সন্ৃদর দানের প্রতিশ্রাতির জন্য কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ কর! নিষ্তপয়োজন । 

কাধ্যারভেই অনেক অথ হাতে নিয়ে আমি নিজেকে বিব্রত 

করতে চাই না; তবে কাজের প্রমারের সঙ্গে সঙ্গে এ অর্থকে 

খাটাতে পারলেই আমি স্থখী হব। খুব সামান্য ভাবে কাধ্যারস্ত 

করাই আমার ইচ্ছা । এখনো আমার কোন সঠিক পরিকল্পন। 

নাই | ভারতবধে কাধ্যক্ষেত্রে গেলে প্রকৃত অবস্থার পরিচয় 

১৭৫ 
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'পাঁব। ভারতে পৌছে আমান পরিকল্পনা এবং উহা কায 
পরিণত করার উপায় আপনাকে আরো বিশদভাঁবে জানাব । 

আমি ১৬ই তাঁরিখ রওন] হব এবং ইটালীতে কয়েকদিন কাটিয়ে 

নেপল্সে জাহাজ ধরব । 

অন্ুগ্রহপূর্বক মিসেস্ ভোগান্, সারদানন্দ এবং ওগানকাল 

অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে আমার ভালবাস! জানাবেন । আপনার সম্বন্ধে 

এইটুকু বলতে পারি যে, আমি আপনাকে লর্বদাই আমাব সর্বোত্তম 

বন্ধু বল মনে করে এসেছি এবং আজীবন তাই করব! আমাল 

আন্তরিক গ্রীতি ও শ্রভেচ্ছাদি জাঁনাবন। ইতি 

ভবদ় 
রশ" 

[ববেকানন্দ 

( ৭৩ )ং 

জনৈক আমেবিকান মহিলাকে লিখিত 

লগুন 

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 

প্রিয় মহাশয়, 

নীতির রাজ্যে ক্রমবিভাগ আছে, শুধু এইটি জদয়ঙম করলেই 

আর সমস্ত সরল হয়ে যাবে! একটু কম সংসারিত্ব, একট্র কম 

প্রতিকার, একট কম হিংসার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে 

বৈরাগা, অপ্রতিকার, অহিংস। প্রভৃতি আদর্শে উপনীত হতে হাবে। 

এই আদর্শকে সর্ববদ| চক্ষের সামনে রেখে তার দিকে একট একট 

করে এগিয়ে যান। 'প্রতিকাঁর বাতীত, হিংসা বাতীত, বাসন! 

১৭৬ 
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ব্যতীত কেউ সংসারে বাম করতে পারে না। জগৎ এখনও €, 
অবস্থায় পৌছে নাই, খন এ আদর্শকে সমাজে রূপায়িত করতে 

পার| যাঁয়। জগৎ যে সমুদর় অশুভের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 

হচ্ছে, তাতে ধীবে ধীরে কিন্ধ নিশ্চিতভাবে, তাকে আদশান্ু কপ 

করে তুলছে । অধিকাংশ লোককেই এহ মন্তর উন্নতির পথ 

অবলঙ্গন করতে হবে। াবশেষ শক্তিযান প্ুরুষগণকে বহমান 

পরিস্থিতিণ মধ্যেই আদর্শ লাভ করতে হলে এই পলাবেশ্শল 

ভেতর থেকে নেরিয়ে আসতে হবে । 

কালোচিত কর্বাশাধমহ শ্রেচ পন্থ। এবং শ্রপু কর্তবাবোধে 

অন্ষ্টিত হলে ওতে বন্ধন আমে ন। 

সঙ্গীত সব্বশ্রেঠ ললিত কলা, এবং ঘার। উহ| বোঝেন, তাদের 

নিকটশউহা। সর্বোচ্চ উপাসনা । 

আমাদিগকে অজ্ঞান ও অশ্রভ নাশ কনবার জন্য যথাসাধ্য 

চেষ্ট। করতে হবে। শ্রধু আমাদিগকে শিখতে হবে মে, খিতের 

বৃদ্ধি দ্বারাই অশুভের নাশ হয়। 

আপনার বিশ্বস্থ 
গলা 

ববেক [নিন 

(৭৪) নং 

স্বামী ব্রঞ্ধানন্দকে লিখিত 

হোটেল মিনা, ফ্লোরেন্স 

২০শে ভিসেম্গর, ১৮৯৬ 

প্রিয় বাখাল, 

এই পত্র দেখেই বুঝতে পারছ যে, আমি এগনও বান্তায়। 

টড? 

৯১০ 
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লগ্ন ত্যাগ করবার পূর্বেই আমি তোমার পত্র ৪. পুস্তিকাখানি 

পেয়েছিলাম । মজুমদারের পাগলামির দিকে দৃকৃপাঁতি করো না! 
ঈষ্যাবশতঃ তীর নিশ্চিত মাথা থাবাপ হয়েছে । তিনি যেরূপ 

অভ ভাষা ব্যবসার করেছেন, তা শ্ছনলে সভ্য দেশের লোকে 

তাকে বিদ্রপ করবে । এপ অসভ্য ভাঁষ। প্রয়োগ করে তিনি 

নিজের উদ্দেশ্য নিজেই বিফল করেছেন । 

/স যাই হোক, আমব। কখনও আমাদের নাম করণে হবমোহন 

বা অপর কাহাকেও ব্রাঙ্গদের সঙ্গে লডাই করতে দিতে পারি না। 

জনমাধাবরণ জানুক যে, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বিবাদ 

মঠ; যদি কেহ পলহের স্থষ্টি করে, তাঁব জন্য মে নিজেই দায়ী । 

পরস্পরের সহিত বিবাদ কবা ও পরস্পরাকে নন্দ। করা হল 

আমাদের জাতেণ মজ্জাগত ! অলপ, অবশ্মণয, মন্দভাষী, ঈদ্যা- 

পরায়, ভীরু এবং কলহপ্রিয--এই ত আমর বাঙ্গালী জাতি । 

আমার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে গেলে এগুলি ত্যাগ করতে হবে। 

ত। ছাঁডা শহবমোহনকে আমার বন ছাঁপতে দিও না। “দস 

/য ভাবে ছাঁপে তাতে লোক ঠকান হয়। 

কলকাতায় কমলানেবু থাকলে আলাদিঙ্গার ঠিকানায় মান্দ্রাজে 

একশটা পাঠিয়ে দিও যাতে আমি মান্দ্রাজে পৌছে পেতে 

পাঁরি। 

মজুমদার নাকি লিখেছেন যে, ব্রহ্মবাদিন্* পত্রিকায় প্রকাশিত 

শ্রীরামকৃষ্₹-উপদেশ খাটি নয়, মিথা1। তাঁষদি হয়ত স্রেশ দন্ত 

ও রামবাবুকে ইগ্িয়ান মিরারে” এর প্রতিবাদ করতে বলবে। 

৬৭৮ 



পত্রাবলী 

এ উপাশ বু ভাবে শংগৃহাত হয়েছে তাতে! আমি জানি না)* 

£সজন্' এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না। ইতি 

"তামা ব প্রেমাবগ। 

ববেকানন্দ 

%১ এসব বেকুবদধের থ। মোটেহ ভেবো না; কথায় বলে, 

'এডো বেকুবের মত আর বেকুব “নভ ।॥ পর। একট চেচাক না। 

তাদের “পশ। মার] গেছে । আহ। এবচাবারা' একটু চেচিয়ে 

না] তষ সন্তুষ্ট ভোক। 

( ৭৫ )উ* 

মিণ্ “মরী হেলুক লিখিত 
গামনা। 

শনিবার, ৩ৎশে জা্য়ারী, ১৮৭৭ 

প্রিয় মেরী, 
চারদিংি. অবস্থা অতি আশ্চয্যরূপে আমার অন্গণল হয়ে 

আসছে । সিংহলে কলগ্োয় আমি জাহাজ খকে নেমেছি এবং 

এখন ভ।রতববের প্রায় শেষ দক্ষিণতম ভণ্ড রামনদেঃ পেখান- 

কার গাজার অতিথিম্ব+প ধরছি । এই কলছ্ধে। "থকে রামনাদ 
পয্যস্ত আমার অভিগমন যেন একটা নিব।ট শোভা ধাঁত্র।-হাঁজার 

হ।জার লৌকের ভি, বোশনাই, অভিনন্দন ইত্যাদি । ভারতের 
ভুমিতে যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি, সেই স্থানে ৪* ফুট 
উচ্চ একটি স্থতিশ্তন্ত তৈরী হচ্ছে । বামনাদের রাজ তার 

অনিনন্দনপত্র একটি স্রন্দর কাঁরুকাধ্য-খচিত প্রকাণ্ড খাটি স্বর্ণ 

নিম্মিত পেটিকীয় করে আমাকে প্রদান করেছেন; তাতে আমাকে 
'মহাপবিভ্রকপ? (17195177081 []0111)6355 ) বলে সম্বোধন কর! 
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* হয়েছে । মান্দ্াীজ ও কলক [তা মামার জন্য হা পবে রয়েছে 

যেন সমস্ত দেশট। আম।কে পম্মীন কনবান জন্তা দাড়িয়ে উঠেছে । 

স্বতণাহ তুমি দেখতে পাচ্, মেরী, আমি আমাব চর উচ্চতম 

শিখরে উদেছি । তথাপি আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, 

বিশপ্রিপূর্ণ, শান্তিময় দিনগুলোন দিকেই ছুটছে_কি বিশ্রাম, 

শান্তি ও প্রেমপণ দিন' এখনি তাই তোমাকে চিঠি লিখতে 

বসেছি । আশ! কবি, তোমব। সকলে বশ ভাল আছ ও আনন্দে 

আছ। ডাক্তাববাাবোজকে আদর অভার্থনা কণবাঁর জন্য আমি 

লগুন থেকে আমার দেশেব লোকদেস চিঠি লিখেছিলাম। তাপ। 

তাঁকে খুন জমকালগোছের অভাথন! কবেছিল। পিন্ধ তিনি মে 

সেখানে লৌকের মন ভেজাতে পাপেন নি, তার জন্য আমি দোষী 

নই | কলকাতা লোকগ্লোর ভেতন নতন কিছু ভাব 

ঢোকানো বড কঠিন | ডাক্তাব বারোজ আমান সশন্ধে মান। 

রকম ভাবছেন, আমি শুনতে পাচ্ছি-_এই ত সংসার । মা, বাল। 

ও তোঁমর। নকলে আমার ভালবাল। জানবে । ইতি 

তামার মেহব 

বিবেকানন্দ 
(+৬) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দক লিখিত 
মান্দ্রজ 

১২ই কেব্রুয়ানী, ১৮৯৭ 
প্রিয় রাখাল, 

আগামী রববার “মোম্বাসা” জাহ।জে আমার রওনা হবার 

কথ।। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় প্রণার এবং আবও অনেক স্তানের 
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নিমন্ত্রণ আমাকে প্রত্যাখান করতে হয়েছে । অতিরিক্ত পরিঅম 

এবং গরমে আমার শরীন অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। 

থিয়োসফিষ্টবা ও ন্যান্য সকলে আমাকে সন্ত্রশ্ত কববার ইচ্ছায় 

ছিল; সুতরাং আমাকেও ছুচারটি কথা খোলাখুলি তাদের 

শুনাতে হয়েছিল। কব্রমি জান তাদের ধলে যোগ দিতে অস্বীকার 

কবাষ তাখ। আমাকে আমেরিকায় ববাবর নিযাতিভ করেছে। 

এখানে তারা তা শুপ্ কবতে 'চয়েছিল। কাজেই আমাব 

মত পবিষ্কার করে বলতে হয়োভল। এতে আমার কলকাতা 

বন্ধুধেব কেড যদি অসন্তষ্ঠ হয়ে থাকেন ত ভগবান তাদেণ কুঁপ। 

কঞ্চটন | তোমাৰ ভয় পাবার কারণ নেই , আমি নিঃসঙ্গ নহ-- 

প্র সর্বদাই আমার সঙ্গে আছেন। অগ্থ কীনবা করতে 

পারতুম | ইতি 
;তামাদেব বিবেকানন্দ 

পু£-উপযুক্ত আপবাব থাকলে বাডীথানি নি € | 

( ৭৭ ) ই 

'আলমবাজার এ, 

কলিকাত। 

২৫শে ফেএুয়াবী, ১৮৯৭ 

প্রয় মিসেস্ বুল, 

সারদানন্দ ভারতে দুভিক্ষনিবারণকল্পে ২০ পাউগু পাঠিয়েছে। 

কিন্ত কথায় যেমন বলে, বর্তমানে তার নিজ গৃহেই দুন্ডিক্ষ 

তএব প্রথমত: তন্িরাকরণইত আমি শ্রেষ্ঠ কর্তবা বলে মনে লে 

পে ৯ বলাম | ক'জেহ & অথ এ ভাবেই নিয়োজিত হয়েছে । দহ 
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শোভাযাত্রা, বাছ্যভাগ্ড এবং সঙ্গদ্ধনার পএকমারি আয়োজনের 

চাপে আমার এখন অবস্থ। হয়েছে, লোকে যাকে বাল, মরবারও 

সময় নেই”; আমি এখন মুতপ্রাঁয়। জন্মোতৎ্মব শেষ হবার সঙ্গ 

সঙ্গে আমি পাহাডে পালিয়ে যাব। আমি “কেখ্িজ সম্মেলন? 

হতে একটি এবং “নকলিন নৈতিক সমিতি হতে আর একটি 

মানপত্র পেয়েছি । “নি 

মানপত্রের কথা ছাঃ (জহন 

ডাঃ জেউনের আর একখানি চিঠিও এসেছে, তাত ভারতবনে 

আপনাদের সম্মেলনেন অন্বপ কাজ কবর পবাম্শ দেওয। 

€ত সু 

উমুকক বেদাস্ত এসোসিয়েসানার যে 

লিখেছেন, ত। এখনো পৌছায় নাই । 

হয়ছে । কিন্ত এসব বিমায় মনোযোগ দপ্য়। আমার পক্ষে প্রা 

অসম্ভব । "আমি ক্রাস্ত _এভইহ বীন্ত যে, যদি বিশ্রাম মা পাই, 

তবে আর ছ-মাসও নীব কি না সান্দহ । 

বর্তমানে আমাকে ছুটি কেন্দ খুলতে ইবে--একটি কলকাতার, 

আর একটি মান্্।জে | মান্দাঁজীদেন গভীবত বেশী, আর তার! 

অধিকতর অকপট এবং আমান বিশ্বাস তার! মান্দ্রীজ থেকেই 

উপঘৃক্ত অথ সংগ্রহ করতে পারবে । কলকাতার লোক, বিশেষতঃ 

কলকাতাঁর অভিজাত সম্পরদার, দেশ-প্রেমের হজুগেচ অধিকাংশ 

ক্ষেত্রে উৎসাহী ; কিন্ত তাদের সঙ্ঠান্তভৃতি কখন বাস্থবে পরিণত 

হবে না। প্রতাত, এদেশে হিংস্থক ও নিষ্কর প্ররৃতিপ লোকের 

সংখ্যা! বড় বেশী- তার! আমার সব কাজকে লণ্ড ভগ কনে 

ধুলিসা করতে কোন প্রক।রে পশ্চাৎপদ্ হনে ন।। 

তবে আপনি তো বেশ জানেন, বাধ। যত বাডে, আমার 

ভেতবের ঠদতাটাও তত বেশী জেগে ওাঠি। সন্ব্যাশীদেরু জন্য 
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একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি (কন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর্ধেই আমাৰ 

সৃত্যু হলে আমার জীবন ব্রত অসম্পূর্ণ ই থেকে যাঁবে। 

আমি ইংলগু থেকে ৫” শত পাউণ্ড এবং মিঃ গাড়ির কাছ 

থেকে ৫০৭ শত পাউগু পূর্ষেই পেয়েছি । এ সঙ্গে আপনার প্রদত্র 

অথ যোগ করলে ছুটে। কেন্দ্রটঃ আবন্ত +রতে পাণব নিশ্চিত। 

স্তবাং যথাসম্ভব সত্বব আপনার টাঁক। পাঠিয়ে দেওয়া উচিত মনে 

হম়। সব চেয়ে নিবাপদ উপাঁয় মনে হচ্ছে__আমেরিকাঁর কোন 

বাঞ্গে আপনাধ ও আমার উভধের নামে টাকাটা জম। "৭ ওয়। 

যাতে আমাদের যে কেহ টাকাট! তুলতে পারে। যদি টাকা 

তোলবার আগেহ আমাঁব মুত হয় তবে আপনি এ টাক। সবট! 

তুলে আমার অভিপ্রায়াসারে নায় করতে পারবেন । তা হল 

আমার ম্ৃতযুব পপ আমাব বন্ধুবান্ধবদের কেউ গাব এ টাক। নিষে 

গোল করতে পারবে ন।। হংলগ্েব টাকাও এ ভাবে আমান ও 

মিঃ ছ্টাভির নামে ব্যাঙ্কে বাথ। হয়েছে । 

সারদ|নন্দকে আমার ভালবামা জানাবেন এবং আপনিও 

আমাব অসীম প্রীতি ও চিরকৃতজ্ঞত। জানবেন । ইতি 

মাপনানদণ বিবকানন্' 

( ৭৮) 

শ্বীশরচ্চন্দ্র চক্রবন্বীকে লিখিত 

দাঁজ্জিলি" 

১৯শে মাচ্চ,। ১৮৯৭ 

ও নমো ভগবতে বামকুষ্জায় 

ক্মভমত্ত । আশীর্বাদপ্রেমাঁলিজনপূর্বক মিদং ৭ ৫ এ ৮৫] শে এমি স নে তয় । 
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পাঞ্ভৌতিকং মে পিগ্রমধুনা কিঞ্চিৎ স্ুস্থতরম্। অচল- 

গুরোভিম-নিমপ্ডিত শিখরাণি প্ুনরুদ্দীবয়স্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান 
ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দৃবীভূতেত্যন্নভবামি । যাতে 

হৃদয়েদেগকরং মুমুক্ষৃত্ং লিপিভঙ্গ্যা বাঞ্তিতং, তন্ময়! অন্থুভৃতং 

পর্ববম। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমীধাতুং গ্রসরতি | “নান্যঃ 

পশ্থ। বিছ্যতেশ্মনায়।” জলতৃ স। ভাবনা অদধিকমধিকং যাঁবন্না- 

ধিগতান[মেকান্তক্ষয়ঃ কুতাকৃতাঁনাম। তদন সহসৈব ব্রহ্গপ্রকাশঃ 

সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবমুক্তিস্তব হিতায় 

তবাভবাগদাঢোনৈবালুমেয়া। যাঁচে পুনন্তং লোকগুরং মহা- 

সমন্বয়াচাব্য-শ্ী১*৮বাঁমরুষৎ আবিতবতুং তব হদয়োদ্দেশং যেন বে 

কৃতকৃতাথস্থং আবিক্কতমহাশৌযঃ লোকান সমুদ্ধন্ত,ৎ মহামোহ- 

সাগরাৎ সম্যগ যতিষ়াসে। ভব চিরাধিষ্টিত গজাল। বীরাণামেব 

করতলগতা! মুক্তিন কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরা: ভবত ; 

সম্মুখে শত্রবঃ মহাঁমোহরূপাঃ। “অরিয়াংসি বহুবিস্রানি” ইতি 

নিশ্চিতিইপি সমধিকতরং কুরুত যত্ুম। পশ্যত ইমান লোকান্ 

মোহগ্রাহগ্রশ্তান। শ্ুত অহে। তেষাৎ হর্দয়ভেদকরং কাকুণ্যপুণং 

শোকনাদম্। অগ্রগাঃ ভবত, অগ্রগাঃ হে বীরাঞ্ মোৌচয়িতুং পাশং 
বদ্ধান!ৎ, শ্লথয়িতৃং ক্রেশভাবং দীনানাং, গ্োতয়িতুৎ দয়ান্ধবুপং 

অজ্ঞানাম। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিপ্তিম*। ভরা স 

ভেদাঁয হাদয় গ্রশ্থীনাং সর্ধেষাং জগন্িবাঁপিনীমিভি | 

তবকান্তশ্ততভাবঝুকঃ বিবেকানন্দ: 

বঙ্গান্তবাদ : 

শুভ হউক । আশীব্দাদ ও গ্রেমালিঙ্গনপূণ পত্রখানি তোমাকে 
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লী ককক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্চর পূর্ববাপেক্ষ 

কিছু স্স্থ আছে। আমার মনে ৩য়, পণ্বতরাঁজ হিমাঁলয়েল' 

হিমানীমণ্ডিত শিখর গুলি মৃতপ্রায় ম!নবদিগকেও সজীব করিয়! 
(তালে । রাস্তার শ্রম কথক্চি২ লাঘব হইয়াছে বলিয। বোধ 

হয়। লিগনহঙ্গীতে তোমার হদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষত্ব প্রকটিত 

হইয়াছে, তাহ। আমি পুব্রেহ অন্থভব করিয়াছি । সেই মুম্ুত্ব 

কমশঃ শিতান্ৰপ ব্রদ্দে মনেণ একাগ্রতা আনিয়। দেঘ। মুক্তি- 

লাঁভেব আর অন্য পশ্থ| নাই | “স্ঠ ভানন। তোমার উত্তরোত্তর 

বদ্ধিত ইউক, যতদিন না সমুদন কম্মের সম্পর্ণকপে ক্ষয় হয়। 
তৎ্পরে তোমার হৃদয় সহস। ব্রঙ্গের শ্রকাশ হভবে ও সঙ্গে সঙ্গে 

সমুদয় বিযয়বাসন। নঞছগ হইয়। যাইবে । তোমার অন্গরাগদাঢ7 ার। 

জান। যাইতেছে, তে।মান পবম কলাণসাধিক1 সেই জীবনাক্তি- 

অবস্থ। তুমি শঘ্বহ লাভ কবিবে। এক্ষণে সেই লোকগুর মহ।- 

সমখয়াচীঘা শা১০৮নাঁমকুষধণদেবের নিকট প্রাথন। করি, যেন তিনি 

তোমার জদ্ঘে আবিভ় ত হন, যাহাতে তুমি রুতরূতাথ ৪ মই।- 

শোৌপ্যশালী হইয। মহ।মোহমাগণ ভইতে “লাকদিঃগনও উদ্ধারের 

জন্য সমাক্ যর কণিতে পান । চিরাতেজদ্বী ৪ | বীরদিগেরই মুক্তি 

করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে । হে বারগণ। বদ্ধপরিকর 

5৪, মহামোহরূপ শন্রগণ মন্মথে | আ্য়োলীভে বন বিদ্ব ঘটে; 

ইহ] শিশ্চিত হইলে ও, তজ্জহ। সমধিক যর কণ। দেখ দেএ, জীবগণ 

মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়। কি ক পাইতেছে ! আহ । 

তাহাদের জদয়াভিদকর কারুণাপ্ণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। “5 

বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের 'ক্রুশভার 
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কমাইতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রলর হও-_ 

অগ্রসর হও-_এ শুন, বেদান্তদন্কৃভি ঘোষণ। করিতেছে-_“ভয় 

নাই,” “ভয় নাই”। সেই ছুন্দুভিপবান নিখিল উদার 

হৃদয় গ্রস্থিভেদে সমর্থ হউক । । 

তোমার পরমশ্ুভা কাজী 

বিবেকাননদ 

(৭৯) 

স্বামী রামুষণানন্দকে লিখিত 

দাঁতিভিলিং 

এম্ এন্ ব্যানাজ্জির বাড়ী 

২০শে মাচ্চ, ১৮৯৭ 

প্রিয় শশী, 

তোমব। অবশ্যই এতদিনে মান্দ্রাজ পহুছিয়াছ। বিলগিরি 

অবশ্যই অতি যত্ব করিতেছে ও সদানন্দ তোমার সেব৷ করিতেছে । 

পুজা-অর্চ| পূর্ণ সাত্বিকভাঁবে মান্দ্রাজে করিতে হইবে। রজো- 

গুণেব লেশমান্র যেন ন| থাকে । আলাসিঙ্গ৷ বোধ হয় এতদিনে 

মান্দ্াজ পৃহুছিয়াছে । কাহারও সহিত্ত বাদ-বিবাঁদ করিবে নী 

সর্দা শান্তিভাব আশ্রয় করিবে । আপাততঃ বিলগিরির বাঁটীতেই 

ঠাকুর স্থাপন। করিয়া পৃজার্দি হউক, তবে পূজার ঘট। একটু 

কমাইয়া সে সময়টা পাঠাদি ও লেক্চার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন 

'হয়। কানফুটঁকতে যত পার ততই মঙ্গল জানিবে। কাগজ 

ছুটার তত্বাবধান করিবে ও যাহা পার সহায়তা করিবে। 
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বিলগিবির ছুটি বিপবা কন্যা আছেন । তাদের শিক্ষা দিবে ও 

তাদের দ্বারা এ প্রকার আরও বিধবার যাহাতে সংস্কৃত ও 

ইংরেজী স্বধশ্মে থাকিয়। শিক্ষ। পায়, এ বিষয়ে যন্ত্র সবিশেষ করিবে। 

কিন্তু এ সব কাধ্য তফাৎ হইতে । বুবতীর সাক্ষাতে মতি 

সাবধান। একবার পডিলে আর গতি নাই এবং ৪ অপরাধের 

ক্ষম! নাই । 

গুপ্তকে কুকুরে কামডাইয়াছে শুনিয়া বড়ই ছুঃখিত হইলাম , 

কিন্ত শুনিতেছি যে, এ কুকুব হন্য। নহে-__তাহ]1 হইলে ভয়ের কারণ 

মাই । মাহ। হউক, গঙ্গাধরের প্রেরিত ওউষধ সেবন করান 

যেন হয়। প্রাতঃকালে পৃজাদি অল্পে সার! করিয়। সপরিবাব 

বিলগিরিকে ডাকাইয়। কিঞ্চিৎ গীতাঁদি পাঠ করিবে । রাধারুস 

প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই । শ্রদ্ধ সীতাবাম ও 

হরপার্ববতীতে ভক্তি শিখাইবে । এবিষয়ে কোন হুল না হয়। 

যুবক-যুবতীদের রাঁধাঁরুম্লীল! একেবারেই বিষের স্তাঁয় জানিবে। 

বিশেষ বিলগিরি প্রভৃতি বামানজীপ। বাঁমোপাসক, তাদের শুদ্ধ 

ভাব যেন কদাচ বিনষ্ট ন| হয়। 

বৈকালে এ প্রকার সাধারণ লোকের জন্য কিছু শিক্ষার্দি 

দিবে । এই প্রকার ধীরে ধীরে “পর্বতমপি লজ্ঘয়েং” | 

পরমশ্ডদ্ধ ভাব যেন সন্নদা রক্ষিত হয়। পুণাক্ষরেও খেন 

বামাচার না আসে। বাকী প্রভু সকল বুদ্ধি দিবেন, ভঘ নাই। 

বিলগিরিকে আমার বিশেষ দণগডুবৎ ও আলিঙ্গনাদি দিবে। 

এ প্রকার সকল ভক্তদের আমার প্রণামাদি দিও। আমার 

রোগ অনেকটা এক্ষণে শান্ত হইয়াছে__একেবারে সারিয়া গেলেও 
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যাইতে পারে_ প্রভুর ইচ্ছা । আমার ভালবাসা, নমস্কার, 
আশীর্বাদাদি জানিবে। কিমধিকমিতি বিবেকানন্দ 

প্রনঃ-_ডাক্তীর নন্ভুপ্ড রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন ও 
আশীর্বাদ দিবে ও তাহাকে যতদূর পার সহায়তা করিও । তামিল 
অথাৎ ব্রাহ্গণেতর জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিছ্যাব বিশেষ 

চচ্চ| হয় তাঁহ|। করিবে । ইতি বি 

(৮০) 

'ভারতী”-সম্পাদিকাকে লিখিত 

€& ততসহ 

বোৌজ ব্যাঙ্ক 

বদ্ধমীন রাঁজবাটী, দাজ্জিলিং 

৬ই এপ্প্রিল, ১৮৯৭ 

মান্যবরাস্থ, 

মহাশয়ার প্রেবিত “ভাব্তী পাইয়া বিশেষ অন্রগৃহীত বোধ 

করিতেছি এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, 

তাহা যে ভবদীয়ার ম্যায় মহাঁনুভবাদের সাধুবাধ সংগ্রহ করিতে 

সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি । 

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্ঘাতার সমথক অতি 

বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথ! ত দূরে থাকুক) বিশেষতঃ আমাদের 

হতভাগ্য দেশে । এজন্য বঙ্গ-বিছুষী নাবীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় 

পুরুষের উচ্চকগ ধন্যবাদাপেক্াও অধিক শ্রাঘা। 

প্রহর করুন, ঘেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্ম- 

গ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন । 
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আঁপনাব লিখিত “ভারত” পন্রকাব মহসশক্ষী গন্ধ বিষগ্য় 

আমান কিঞ্চিৎ মন্তবা আছে + ভাহ' এই 

পাঁশ্চাত্যদেশে ধশ্মপ্রচার ভাবতেন মঙ্গলেব জন্াত কর! 

হহয়াছে এবং হইবে। পাশ্াত্যরা সহায়ত ন। করিলে যে 

আমর। উঠিতে পারিব না, ভহ| চিরধারণ।। এদেশে এখনও 

গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্বাপেক্ষা শোচনীয় 

এই যে, কতক্ম্মতা (116170811৮৮) আদে নাই। 

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপাম এদেশে নাই । আমাদের 

মস্তক আছে, হত্ত নাই । আমাদের £বদান্ত-মত আছে, কাষ্যে 

পরিণত করিবার ক্ষমতী। নাই । আমাদের পুস্তকে মহুণসাম্যবাদ 

আছে, আমাদের কাঁধো মহাঁভেদবুদি। মহ। নিংস্বাথ নিষ্কাম 

কম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কাঁধো আমর অতি 

নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজে মাংসপিগু-শরীর ছাড় অন্য 

কিছুই ভাবিতে পারি ন। 

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কাধ্যে অগ্রসর 

হইতে পারা যায়, অন্য উপাঁয় নাই । ভাল মন্দ বিচারের শক্তি 

সকলের আছে; কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ 

ও ছুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎ্পদ না হইয়া, একহন্তে 
অশ্রবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ 

প্রদর্শন করেন! এক দ্বিকে গতান্গতিক জড়পিগুবৎ সমাজ, 

অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্রিবর্ধণকাবী সংস্কারক; কলাণের 

পথ এই ছুইয়ের মধ্যবত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে 

দেশের বালিকাদ্িগের বিশ্বাদ এই যে, যদি ক্রীড়া পুত্তলিকাঁকে 
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হৃদয়ের সহিত ভালবাস! যায়, সে জীবিত হইবে | জাপানী 
বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে রন ৪৪ 

বিশ্বাম যে, যদ্দি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদ্দ- 

বিদলিত, চিরবুভূক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্ীকাঁতর ভারতবাসীকে 

প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আব।ব জাগিবে। যবে 

শত শত মহাঁপ্রাণ নরনারী সকল বিলাপভোগন্থখেচ্ছা বিসঙ্জন 

করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র ও মূর্থতার ঘনাবন্তে ক্রমশ: 

উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশী নরনারীর 

কল্যাণ কামন। করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় 

ক্ষুদ্রজীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্ট, অকপটতা ও 

অনন্তগ্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন 

কোটি কোটি কপট ও নিষ্টরের ছুর্ববদিনাশ করিতে 

সক্ষম। 
আমার প্ুনর্ববার পাশ্চান্তাদেশে গমন অনিশ্চিত ; যদি যাই, 

তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য । এদেশে লোকবল কোথায়? 

অথবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্তা নরনারী ভারতের কল্যাণের 

জন্য ভারতীয় ভাঁবে ভারতীয় ধন্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ 

চগ্ডালাদিরও সেব। করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন ? 

আর অর্থবল।! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্বাহের 

জন্য কলিকাতাবাঁপীর। টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়!- 

ইলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান ন| হওয়ায় ৩০২ টাঁকার 
এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন 11! ইহাতে কাহারও 

দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না, কিন্তু পাশ্চাত্য 
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অথবল ও লোকবল ন! হইলে .যে আমাদের কলাণ অসম্ভব, 

ভার পোষণ করিতেছি । ইতি 

চিরকৃতজ্ঞ ও সদ। প্রক়্সন্ত্রিধানে 

ভবৎ-কলাণ-কাঁমনাঁকাঁরী 

বিবেকানন্দ 

(৮১) 

'ভারতী?-সম্পাদিকীকে লিখিত 

দাজ্জিলিং 

এম্ এন্ ব্যানাজ্জির বাটা 

২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৭ 

মহাশয়ানু, 

আপনার সহাঁনভৃতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে 

ধন্যবাদ দ্বিতেছি, কিন্তু নানা কারণবশত: এ সম্বন্ধে আপাততঃ 

প্রকাশ্ত আলোচন যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তন্মধ্যে প্রধান 

কাঁরণ এই ষে, ঘে টাকা আমার নিকট চাওয়া হয়, তাহা ইংলগু 

হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধদিগের আহবানের নিমিত্ত 

অধিকাংশ খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথ প্রকাঁশ করিলে, ঘে 

অপযশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে । দ্বিতীয়তঃ, তাহারা, 

আমি উক্ত টাকা দিতে অপারগ হওয়ায়, আপনা আপনির মধ্যে 

উহ! সারিয়! লইয়াছেন, শ্ুনিতেছি। 

আপনি কার্্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহ। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 

তদ্িষয়ে প্রথমে বক্তব্য এই যে, “ফলান্রমেয়াং প্রারভাঃ”ই 

হওয়া উচিত; তবে আমার অভি প্রিয়বন্ধু মিস্ মূলারের 
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প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদেশবাঁৎসল্য ও দৃঢ! অধাবসায়ের 

অনেক কথা শুনিঘ়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রতাক্ষ। 

অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ্ চেষ্টার কথ। 

জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! পরম সৌভাগা মনে করি, অত্র ক্ষত 
পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন কবিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনাব 

বিচারের জন্য আমর অন্ভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবংসন্লিধানে উপস্থিত 

করিতেছি , আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভাঁরততূমে 

সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববৃদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া 

হয় নাই। পাশ্চাত্তাভৃমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ত্রুতপদে 

স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে । এ ভারতে কৌলিন্যগ্রথ। 

হইতে ভোজ্যাভোৌজা পয্যত্ত সকল বিষয় রাজাই নির্দারণ 

করিতেন । পাশ্চান্যদেশে সমন্তই প্রজাবা আপনারা করেন। 

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ 

ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রতায় 

পরাস্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের 

ভিত্তি তাহা এখনও বাবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় 

নাই । এইজন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের 

আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কত্তব্যসাধন, এ দেশে এখনও 

ফলদায়ক হয় না; এই জন্যই আমর! বিজাতীয় রাজার অধীনে এত 

অধিক স্থিতিশীল বলিয়। প্রতীত হই। একথা যদি সত্য হয়, তাহ। 

হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহতকার্ধা সাধন 

করার চেষ্টা বুথা, “মাথা নেই তার মাথা বাথা”-_সাধারণ 

কোথা? তাহার উপর আমর এতই বীর্যাহীন যে, কোনও 
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বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল 

নিঃশেধিত হয়, কাধ্যের জন্ কিছুমাত্রও বাকী থাকে না; এজন্তই 

বোধ হয় আমরা প্রাঘই বঙ্গভমে 'বহ্বারস্তে লখুক্রিয়া” সতত 

প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ, যে প্রকার পূর্বেই লিখিয়াছি__ 
ভারতবধের ধনীদিগের নিকট কোনও আঁশ। করি ন।। ফাহাদের 

উপর আশা, অর্থাৎ ঘুব-সম্দায়__দ্বীর, স্থির অথচ নিংশব্ে 

তাহাদ্দিগের মধ্যে কাধ্য কবাঁত ভাঁল। এক্ষণে কাম্য ;-আধুনিক 

সভ্যতা” -পাশ্চাত্তযদেশের-_ও “প্রাচীন সভ্যত।”--ভারত, মিসর, 

রোমকাদি দেশের মধ্যে "সই দিন হইতেই প্রভেদ আরস্ত হইল, 

যেদিন হইতে শিক্ষ।, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ 

নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রতাক্ষ 

দ্বেখিতেছি, ঘে জাতির মধো জনলাধাঁরণের ভিতর বিদ্যাবুদি। যত 
পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের 

ঘে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহাঁর মূল কারণ এটি_ দেশীয় সমগ্র বিদ্যা 

বুদ্ধি এক মুষ্টিমেষ লোকের মধ্যে রাজশীসন ও দম্তবলে আবদ্ধ 

করা । যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে এ 

পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া । 

আজ অদ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ 

বতমর যাবৎ ভারতের নান! স্থল বিচরণ করিয়। দেখিলাম, সমাজ- 

সংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ । কিন্তু বাহাদের রুধিরশোষণের 

দ্বারা “ভদ্রলোক” নামে প্রথিত ব্যক্তির “ভদ্রলোক? হইয়াছেন 

এবং রহিতেছেন তাহাদের জন্য একটি সভাঁও দেখিলাম না । 

মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন 

১৯৩ 
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“আছে? ছটাকার জন্য নিজের পিতা ভ্রাতীর গলা কাটিতে 

পারে), এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড় কোথা ৃ 1ওয়। যায়? 

সাতশ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ছু কোটি মুসলমান, রর বসব 

ক্রীশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রীশ্চান--কেন এমন হখ? 

0)02108]10 ( মৌলিকত! ) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ 

করিয়াছে? আমাদের দক্ষহন্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত 

সমকক্ষতা করিতে ন| পারিয়। দ্রিন দিন উতসন্ন যাইতেছে ? ক 

বলেই ব| জাম্মীন শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দীপ্রোথিত 

দু আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে ? 

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষ।। ইউরোপের বহু নগর পধ্যটন 

করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও স্থথস্বাচ্ছন্দ্য ও বিছ্য। দেখিয়া আমাদের 

গরিবদের কথা যনে পড়িয়। অশজল বিসঞ্জন করিতাঁম। কেন 

এ পার্থক্য হইল ?-_শিক্ষা, জবাব পাইলাম । শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, 

আত্মগ্রত্যয়বলে অন্তনিহিত ব্রহ্ম জাগিয়। উঠিতেছেন ; আর 

আমাদের ক্রমেই তিনি সম্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়রে দেখিতাম, 

11181) 0010018%8 ( আইরিশ উপনিবেশবাসীর। ) আদিতেছে-_ 

ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ববন্, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ__ 
সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্িত একটি ছেঁড়। কাপড়ের 

পুটুলি। তার চলন সভয়ঃ তার চাউনি সভয়। ছ মাস পরে 
আর এক দৃশ্ট--সে সোজ! হয়ে চলছে, তাঁর বেশভৃষ! বদলে গেছে ; 

তার চাউনীতে, তার চলনে আর সে “ভয় ভয়” ভাব নাই। কেন 
এমন হল? আমার বেদীস্ত বলছেন ষে, এ [133101)81)কে তাহার 

ত্বদেশে চারিদিকে ঘ্বণার মধ্যে বাখ। হয়েছিল-_সমন্ত প্রকৃতি 
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একবাক্যে বলছিল, “প্যাট্ (1776), তার আর আশ।| নাই, তু « 

জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম ।” আজন্ম শুনিতে শুনিতে 

[,এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে 2 হিপনটাঁইজ করলে যে, 

সে অতি শীচ) তার ত্রন্ধ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আব আমেরিকায় 

নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল--“প্যাট, তুইও মানুষ, 

আমরাও মাতষ, মানতেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ 

সব করতে পাবে, বুকে সাহস বাধ?” 1১81 ঘাঁড তুলে, দেখলে 

ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন 

বল্লেন, “উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত” ইত্যাদি । 

এ প্রকার আমাদেব বালক্দের যে বিছ্যাশিঞ্ষা হচ্ছে, তাও 

একান্ত 16208 ( অনন্তিভাবপূর্ণ )-্ষলবালক কিছুই শিখে 

ন1, কেবল সব ভের্গে চবে যাঁয়”_ফল 'অঙ্ছাহীনত্ব' । যে শ্রদ্। 

বেদবেদাস্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধ। নচিকেতাকে মের মুখে যাইয়া 

প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, ষে শ্রদ্ধাবলে এই জগ২ং চলিতেছে 

€»॥ অদ্ধার লোপ। “অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ বনশ্যতি”__গীত।। তাই 

আমর। বিনাশের এত নিকট । এক্ষণে উপাম-শিক্ষার প্রচার। 

প্রথম মাত্মবিদ্য--এ কথ। বলেই যে জটাজট, দণ্ড, কমগুলু ও 

গেরিখুহ। মনে আসে, আমার মন্তব্য ত।নয়। তবে কি? থে 

জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পধাস্ত পাঁওয় যায়, তাতে আর 

সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় ন।? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগা, 

ত্যাগ এ সকল ত মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু “ন্বল্লমপ্যস্য ধশ্মশ্য 

ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।” দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈব- 

লিদ্ধাস্ত, বৈষব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও জেন প্রভৃতি যে 
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কোনও সম্প্রদায় এ ভাগতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে এক- 

বাক্য যে, “এই জীবাত্মাতেই অনস্ত শক্তি রহিত আছে, 

পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুক্ষ পধ্যন্ত সকলেব৷ মধ্যে সেই 

'আহ্মা', তফাৎ কবল “প্রকাশের তারতম্য, "“বরণভেদস্তব 

ততঃ ক্ষেত্রিকবং”__পাতগ্জল যোগস্ত্র। অবকাশ ও উপযুক্ত 

(দশ কাঁল পেলেই সেই শক্তিন বিকাশ হয়। কিন্ছ বিকাশ 

হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রতোক জীবে বর্তমান__ 

আরঙ্ষন্তম্ব পযাস্ত। এত শক্তির উদ্বোধন করতে হবে 

দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়, এই সঙ্গে সঙ্গে বিগ্যাশিক্ষা 

দিতে হবে। কথা ত হলে। সোজা, কিছু কাঁধো পরিণত হয় 

কি প্রকারে? এই আমাদের দেখে সহজ সহম্ম নিঃস্বার্থ, দয়াবান্, 

তাগী পুরুষ আছেন ; ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ এব অদ্ধেকভাঁগকে, 

যেমন তাহারা বিনা বেতনে পধাটন কবে বন্মশিক্ষা দিচ্ছেন, 

এ প্রকাব বিদ্যাশিক্ষক করান যেতে পাঁরে। তাহার জন্য চাই, 

প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথ। হইতে 

বীরে ধীরে ভারতের সর্বস্কানে ব্যাপ্ত হওয়া । মান্দাজ ও 

কলিকাতায় সম্প্রতি দুটি কেন্ত্র হইয়াছে; আরও শীঘ্র হইবার 

আশ! আছে। তারপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাঁংশহ শ্রতিন 

দ্বারা হওয়। চাঁই। স্কুল ইত্াঁদির এখনও সময় আইসে নাহ । 

ক্রমশঃ এ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজা প্রভৃতি শিখান 

ধাবে এবং শিল্পারদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তছুপায়ে 

কশ্মশশীল খোল যাঁবে। এ কশ্মশালার মাঁলবিক্রয় যাহাঁতে 

ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা 
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স্থাপন। হইয়াছে ও হইবে । কেবল মুস্কিল এক, ষে প্রকার, 

পুরুষদের জন্য হহবে, ঠিক এ ভাবেই স্ত্রীলৌকর্দের জন্য চাই ; 

কিন্ত এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। 

পুনশ্চ এই সমন্ত কাষের জন্য যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলগ 

হইতে আসিবে। যে সাপে কামডায়, সে নিজের বিষ উঠাইয়। 

লইবে, ইহ আমার দু» বিশ্বাস এবং তজ্জন্ আমাদের ধশ্ম 

ইউ(বাঁপ প আমেরিকায় প্রচার ইওয়া চাই ! আধুনিক বিজ্ঞান 

শ্াঙ্গাদি ধশ্মের ভিত্তি একেবারে চর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। 

তাহার উপপ বিলাস ধশ্মবুত্তিই প্রায় নঞ্ করিঘা ফেলিল। 

উরোপ ৪ আমেবিক। আশাপুণনেত্রে ভারতের দিকে তাকাই- 

/তছে--এই সময পরোপকারের, এই সময় শক্রর চুরগ অধিকার 

করিবার পাশ্চাত্ত্যদেশে নারীর পাজ্, নারীব বল, নারীর 

প্রভৃত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্থিনী বিদ্ধষী বেদীন্তজ্ঞ। কেউ 

এই সময়ে ইংলগ্ডে যান, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক 

বৎসরে আন্ততঃ দশ গাজার নরনারী ভাবতের ধন্ম গ্রহণ 

করিয়। কতাথ হইবে । এক বমাবাঈ অন্মদ্েশ হইতে গিয়াছিলেন | 

তাহার ইংরেজী ভাঁষা ব| পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞান শিল্পাদিবোধ অল্পই 

ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্িত করিয়াছিলেন। যদি 

আপনার ন্যায় কেউ যান, ত ইংলণ্ড তোঁলপাড হহয়। যাইতে 

পারে, আমেরিকার কা কথ । দেশীয় নারী দেশীয় পবিচ্ছদে 

ভারতের খধিমুখাগত ধশ্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্য চক্ষে 

দেখিতেছি, এক মহান্ তরজ্গ উঠিবে, যাহ। সমগ্র পাশ্চাত্যতৃমি 

প্রাবিত করিয়! ফেলিবে। এ মৈত্রেযী, খন, লীলাবতী, সাবিত্রী 
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ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনিও নারীর এ 

সাহস হইবে না? প্রড় জানেন । ইংলগু, লও, ইহলগু 

আমন) ধম্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব “নান্যিঃ পন্থ। 

বিছ্যতেইয়নায়”। এ ছুদ্দান্ত অস্ুরের হস্ত হইতে কি সভাসমিতি 

দারা উদ্ধার হয় অন্তরকে দ্রেবত। করিতে হইবে । আমি 

দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি করিতে পারি * আমি একা, 

অসহায়। আপনাদের পন-বল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যা-বল-_আপনার। 

এ স্থযোগ তাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্্র__ইংলগ 

বিজয়, ইউরোপ বিজয়, আমেরিক] বিজয়! তাহাতেই দেশের 

কল্যাণ । 10721310115 070 21100 01 1116 8100 ভ্য০ 
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108819 ১ হাঁয় হাঁয়। এবীর ক্ষুদ্র জিনিস, তাঁয় বাঙ্গালীন 

শরীর ; এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ 

করিল! কিন্তু আশা এই-_উতৎপতস্তেইস্তি মম কোঁহপি 

সমানধশ্মা, কাঁলোহায়ং নিরবধিবিপুল| চ পৃথ্থী।”২ 

নিরামিষ ভোজন সম্নে আমার বক্তবা এই-- প্রথমত; 

আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন; তবে দেবীর 'প্রসাদ মাংস 

কেহ দিলে অঙ্গ্লি দ্বার। মস্তকে স্পর্শ করিতেন । জীবহতা 

পাপ, তাহাতে আর সান্দহ নাই; তবে যত দিন রাসায়নিক 

টি] রিভার জীবনের চিঙ্, আমাদিগকে সমগ্র জগত ব্যাপিয়। আমাদেক 
ধন্মাদর্শ গুলি প্রচাব কবিতে হইবে । 

২1 আমার সমাঁনধন্্রী অস্ত কোন ব্যক্তি আছেন বা! উৎপন্ন হুইনেন ; 
কারণ, কালেব অস্ত নাই এবং পুৃথিবীও ৰিপুল1।-_ভতবভ্ুতি-প্রণীত 
মালতী-মাধব' 
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উন্নতির দ্বার। উদ্ভিজ্জাদি মন্তব্যশরীরের উপষে|গী খাছ্য ন। হয়, 

ততদ্দিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুত্যকে 

আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া বজোগুণের ক্রিয়া করিতে 

হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ 

অশোক তরবারির ছারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারেন প্রাণ 

বাচাইলেন বটে, কিন্তু একশ বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষ। 

আরও ভয়ানক নহে ॥ ছু দশট1 ছাগলের প্রাণনাশ ব। আমার 

স্্রীকন্যার মযাঁদ! বাখিতে অক্ষমত। ও আমার বালকবালিকাঁর 

মুখের গ্রাস পণের হাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটির 

মধো কোন্টি অধিকতর পাপ” ষাহারা উচ্চশ্রেণীর, এবং 

শারীরিক পরিশ্রম করিয়। অন্ন সংগ্রহ করেন ন।, তাহার! বরং 

ন। খান; যাহাদের দ্রিবারাব্র পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্থের সংস্থান 

করিতে হইবে, বলপূর্বক তাহাদিগকে নিবামিষাশ। কর! আমাদের 

জাতীয় স্বাধীনতা-বিলুণ্থির অন্যতম কারণ। উত্তম পুটিকর থাচ্য 

কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন । সব্বশক্তিমতী 

বিশ্বেশ্ববী আপনার হৃদয়ে অলতীর্ণ হউন। ইতি 
বিবেকানন্দ 

(৮৩) ই" 
মিস্ মেরী হেলকে লিখিত 

দাজ্জিলিং ১ 
২৮শে এপ্পিল। ১৮৯ 

প্রিয় মেরী, 

কয়েকদিন পূর্বে আমে তোমার স্থন্দর পত্রথানি পেয়েছি | 

১। মুল পত্রে স্তায়ী ঠিকান। হিনাবে “অঠ, আলমবাজাব” লিখিত আছে। 
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গতকল্য হাারিয়েটের বিবাহের সংবাদজ্ঞাপক পত্র এসেছে । প্রত 

নবদস্পতিকে স্বথে রাখুন । 

এখানে সমন্ত দেশবাপী যেন একপ্রাণ হয়ে আঁমাকে সম্মান 

করবার জগ্য দাড়িয়ে উঠেছিল। শত সহম্্ম লোক, ৫েষখানে যাই 

সেখানেই উতৎসাহস্থচক আনন্দধ্বনি করছিল, রাজা রাঁজড়ার। 

আমার গাডী টানছিল, বড় বড শহরের সদর বাস্তার উপর 

তোরণ নিশ্মাণ করা হয়েছিল, এবং তাতে নান। রকম “সংক্ষিপ্ত 

মঙ্গলবাক্য' (09৮৮০ ) জল্ জল্ করাছল ইত্যাদি ইত্যাদি!!! 

এই সমস্ত ব্যাঁপারটিই শীদ্র পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও 

শীদ্ব একখানা পাবে। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতঃপুর্ব্বেই 

ইংলগ্ডে কঠোর পবিশ্রম করে ক্লীস্ত হয়েছিলাম, আবার এখানে 
দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে 

অবসন্ন হয়ে পডেছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান 

পরিদর্শনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে নিকটতম শৈলনিবাঁস 

দীঞজ্জিলিংএ চৌচ1 দৌড় দ্রিতে হল। সম্প্রতি আমি অনেকটা 

ভাল আছি এবং আবার মাসখানেক আঁলমোঁড়ায় থাকলেই 

সম্পূর্ণ (সরে যাব। ভাল কথা, সম্প্রতি আমার ইউরোপে 
ধাবার একট। স্রবিধ। চলে গেল। রাঁজ। অজিৎ সিং এবং 

আরও কয়েকজন রাঁজা আগামী শনিবার ইংলগ যাত্র। করছেন । 

তার] অবশ্য আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্ত বিশেষ 

পেড়াপীডি করেছিলেন। কিন্ত আমি এখন কোনরূপ শারীরিক 

বা মানসিক পরিশ্রম করি, ছুভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা সেকথ। 

মোটেই শুনছে না। স্ৃতরাং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমাকে 
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এই স্বযোগ ছেভে দিতে হচ্ছে; তবে যত শীপ্ব পারি যাঁবারু 

চেষ্টা করব । 

আশা করি ডাঃ ব্যারোভ এতদিনে আমেরিকীয় পৌছেছেন । 

আহা বেচারি । তিনি এখানে খুষ্ঠান ধশ্মের অতান্ত গৌভামির 

ভাবটা প্রচাব করতে এসেছিলেন ; স্তবাৎ য। সাদ্ারণতঃ 

হয়ে থাকে_কেউ তাঁর কথ। শুনল ন। | অবশ্ব লোকে তাকে 

খুব যত্তের সঠিত অভ্যথনা করেছিল $ কিন্ধ সে আমি চিঠি 

লিখেছিলাম বলেই । কিন্থ আমি তো আর তার ঘিলু বাঁডিয়ে 

দিতে পারি না। "আরও বলি, তিনি যেন কি-এক-ধরণের 

লোক । শুনলাম, আম দেশে ফিরে আসাতে সমগ্র জাতিটা 

আনন্দে মেতে উঠেছিল জেনে তিনি মহ। খাগ্স। হয়েছিলেন । 

যা করেই হোক, তোঁমাঁদের একজন মাঁথাওয়াল। লোক পাঠান 

উচিত ছিল, কারণ ডাঃ ব্যারৌজ ধশ্মমহাঁসভ।টিকে হিন্দুদের 

চক্ষে একট। তামাসান ব্যাপার (1800০) করে গেছেন। 

দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক 

হতে পাববে ন।। আর একটা বড মজাব কথা এই যে, 

থুষ্টান দেশ থেকে যতগুলে। লোক এদেশে এসেছে, তাদের 

সকলেরই সেহ এক মান্ধাতার আমলের হাবাতে যুক্তি আছে 

যে, যেহেতু খুষ্টানেরা শক্তিশালী ও ধনবান এবং হিন্দুরা তা 
নয়, সেই হেতুই এুষ্টৎম্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । এরই 

উত্তরে হিন্দুরা ঠিকই জবাব দেয় যে, সেই জন্যই ত হিন্দুধর্মই 

হচ্ছে ধশ্ম, আর খুষ্টান ধশ্ম ধশ্মহই নয়। কারণ, এই পশুত্বপূণ 

জগতে পাঁপের কেবল জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্বদ| নিধ্যাতন। 
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এটা! দেখা যাচ্ছে ঘষে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চচ্চায় যতই 
উন্নত হোক না কেন, দার্শনিক ব। আধ্যাত্তি । জ্ঞানে তানা 

ক্ষুদ্র শিশু মাত্র। জড়বিজ্ঞান মাত্র এহিক ক করতে 

পারে; কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞান থেকে আসে অনস্ত জীবন । যদি 

অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শ হিসাবে আধাত্বিক 
চিন্তাপ্রস্থত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা মান্ধবকে অধিকতর 

স্ববী করে, আর জডবাদগ্রস্থত নির্ববদ্ধিত। “থকে আসে 

প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাজ্। এবং অবশেষে বাক্তিগত ও 

জাতিগত মৃত্যু | 

এই দাঁজ্িলিং অতি স্থন্দর জায়গা! এখান থেকে মাঝে 

মাঝে যখন €মঘ সরে যায়, তখন ২৮১৪৬ ফুট উচ্চ মহিম।- 

মগ্ডিত কাঞ্চনজজ্ঘ। দেখ! যাঁয় এবং নিকটের একট| পাহাঁডের 

চড়। থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০২ ফুট উচ্চ গৌবীশস্করের 

চকিত দশন পাঁওয়। যায়। আর এখানকার অধিবাসীরা 

তিব্বতীরা নেপালীর৷ এবং সব্বোপরি সুন্দরী লেপচা স্রীলোকের 

_যেন ছবিটির মত। তুমি চিকাগোর কল্টন টান বুল নামে 

কাউকে চেন কি? আমি ভারতবধে পৌছবার পূর্বে 

কয়েক সপ্তাহ তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখছি 

আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আর তার ফলে হিন্দুরা 

সকলেই তাকে অত্যন্ত পছন্দ করত! জেফ, মিসেস্ 
আযাডাম্স্, পিষ্ঠার জোসেফিন এবং আমাদের আর আর 

বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় মিল (111 )র। 

কোথায় ?-_তারা ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে গুড়ে করে 
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ষাচ্ছে১ বোধ হয় আম হ্ারিয়েটকে তাঁর বিবাহে 

কয়েকটি গ্রীতিউপহাঁর পাঠাব মনে করেছিলাম; কি 

তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল__তাই উপস্থিত পাঠান 

স্থগিত রাখতে হচ্ছে। হয়ত তাদের সঙ্গে আমার শীদ্রঈ 
ইউরোপে দেখ। হবে । এই চিঠিতে যদি তোমাপও বিবার 

কথ।বাত্ত। চলছে লিখতে তাঠলে আমি অবশ্য অতান্ত আহলাদিত 

হতাম এবং আধ ডজন কাগজেল একখানি চিঠি লিখে আমার 

প্রতিজ্ঞ৷ রক্ষী করতাম ।*": 

আমার চল গোছাম গোচ্ায় পাকতে আরন্ত করেছে এব" 

আমার মুখের চামডা অনেক কুচকে গেছে_এহ মাপ ঝবে 

ষাওয়াতে আমার বয়স যেন আবও কুড়ি বছর বেছে গিয়েছে । 

এগন আমি দিন দিন ভয়গ্গর রোগা হযে মাচ্ছি, তার কারণ 

আমাকে শ্তদ্ধ মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে__রুটি নেই, ভাত নেই, 
আলু নেই, এমন কি, আমার কফিতে একটু চিনিও নেই ! 1 আমি 

এক ব্রাঙ্গণ পবিবারের সঙ্গে বাস করছি- তাঁরা সকলে 

নিকার-বোকার পরে, অবশ্য ম্্ীলোকেরা নয়। আমিও নিকার- 

বোকীর পবে আছি। তুমি যদি আমাকে পার্ববতা হরিণের 

মত পাহাড় থেকে পাহাঁডে লাফিয়ে বেডাতে দেখতে অথব৷ 

উদ্দশ্বামে ঘোড। ছুটিয়ে পাহাড়ে-বাস্তায় উত্রাই চড়াই করতে 

দেখতে, তাহলে খুব আশ্চধ্য হয়ে যেতে । 

১। স্বামিজী 1111] নামটাব আক্ষরিকার্থ পেষাব উপব গ্লেষ করে 

ইংবেজীতি এই কথা বলেছেন-__অর্থাৎ তারা ধাবে স্বস্্ে আপন কাজ সমাধ! 

কৰছে। 
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. আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ সমতল-ভূমিতে 

বাস আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দীড়িয়েছে; সেখানে আমার 

রাস্তায় পাটি বাডাবার জো নেই-_অমনি একদল লোক আমায় 

দেখবে বলে ভিড় করেছে !! নীমযশট! সব সময়েই. বড় স্থখের 

নয়। আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি; আর এখন তা পেকে 

সাদ। হতে আরস্ত হয়েছে-এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং 

লোককে আমেবিকাঁবাসী কুৎসাবটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা 

করে। হে শ্বেতশুশ্রু, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পার, 

তোমার জয়জয়কার, হাঃ হাঃ! 

ডাক যাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাহ শেষ 

করলাম । তোমার দেহ € মন ভাল থাক ও তোমাৰ অশেষ 

কল্যাণ হোক । 

বাবা, মা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। 

ইতি__ 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

শি ৮৪ ) শ্হ 

আলমবাজার মঠ 

কলিকাতা 
৫5 মে, ১৮৪৭ 

প্রিয়, 

তগ্র স্বাস্থ্যট! ফিরে পাবার জন্ত একমান দীজ্জিলিংএ 

ছিলাম । আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম ফ্যারাম 
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দাজ্জিলিংএই পালিয়েছে । আমি কাল আলমোড!| নামক আত 

একটি শৈলাবাসে যাচ্ছি, সম্পর্ণরূপে সেরে ধাবাব জন্য | 

আমি পূর্বে তোমাকে লিখেছি যে, এগানকার অবস্থা বেশ 

আশীজমক বলে বোধ হচ্ছে না-যদিও সমস্ত জাঁতট। এককাট৷ 

হয়ে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রা পাগল 

হয়ে যাবার মত হয়েছিল । শক্তির কাধ্যকরী দ্বিকট! ভাবতবনে 

আদৌ দেখতে পাবে না। কলকাতার কাঁছাকাঁছি জমির দাম 
আবার খুব বেড়ে গেছে । আমাপ বত্তমান মতলব হচ্ছে, 'প্রধান 

তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্তাপন কর । এগুলি আমার 

প্রাথমিক বিচ্যালয়ক্বরূপ ঠহবে_ সেখান থেকেই আমি ভাঁরতবন্ 

আক্রমণ কবতে চাই । 

আঁমি আর বছর কয়েক বাচি আর না বাঁচি, ভারতবর্ম 

ইতোমধোই শীরামকষ্জের হয়ে গেছে । 

প্রোকেসার জেন্সের একখানি গ্ন্দর পন্ধর পেয়েছিলাম ; 

তাতে তিনি আমার বৌদ্ধম্মের বিরূত অবস্থা সন্থন্গে মন্তবা- 

গুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন । তুমিও লিখে যে, 
ধশ্মপাল এতে খুব রেগে গেছে। ধন্মপাল অতি সঙ্জন এবং 

আমি তাকে খুব ভাঁলবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপার 

নিয়ে অগ্রিশম্মা হয়ে উঠলে, তাঁর সম্পর্ণ অন্যায় আচরণ করা 

হবে। 

আমার দঢ় বিশ্বাস যে, ষেটাকে নানাবিধ কুৎসিত ভাবপূর্ণ 
আধুনিক হিন্দুধর্ম বল। হয়, তা হচ্ছে এ বৌদ্ধধর্দ্বেরই বদহজম 

মাত্র। এট। স্পষ্টবূপে বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে উহা! বিন। আপত্তিতে 
৯০৫ 
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ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধশ্মের যেটি ্রাদীনভাব__য: 

শ্রীবদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবৃদ্ধের 

প্রতি আমি প্রগাচ অদ্ধাপরায়ণ। আব তুমি ক্রাীলভাবেই 

জান যে, আমরা হিন্দুরা ভাকে অবতার বলে পুজা কবি। 

মিংহলের বৌদ্ধধন্মও ভত স্তবিধার নয়। সিংহলে ভ্রমণকালে 

আমার সে ভুল ধারণ] সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। সিংহলে যদি 

কেহ প্রাণবন্ত থাকে তা এক হিন্দুরাই । বৌদের। অনেকটা 

পাশ্চান্তভাবাঁপন্ন হয়ে পড়েছে_ এমন কি, ধশ্মপাল '৪ শার 

পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, কিন্ত এখন তীাধা সেট! 

বদলেছেন। আজকাল “বীদ্ধের। “অহিংসা পরমে! ধশ্মঃ” এই 

শেষ্ঠ উপদেশের এইমাত্র খাতির করেন যে, তারা এখন 

যেখানে-সেখানে কসাইয়ের দোকান খোলেন । এমন কি 

পুরোহিতবা পধ্যস্ত এ কাধ্যে উত্সাহ দেন। আমি এক 

সময়ে ভাবতুম, আদশ বৌদ্ধধন্ম বর্তমানকালেও অনেক উপকার 

করবে । কিন্তু আমি আমীর এ মত একেবারে তাগ করেছি 

এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,কি কারণে বৌদ্ধধশ্ম ভারতবধ থেকে 

বিতাড়িত হয়েছিল * * * | 

থিয়োসফিইদের স্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত 

ষে, ভারতবর্ষে থিয়োসফিষ্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র আছে-__ 
মাই বললেই হয় । তারা ছুচারথানা কাগজ বের করে খুব 

একট! হুঞ্জুগ করে ঢচারজন পাশ্চান্তাদেশবাসীকে নিজেদের 

মত শুনাতে পারে; কিন্তু হিন্দুদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন 

দুজন বৌদ্ধ বা দশ জন খিয়োসফিঞ্ আমি ত দেখি না। 

০৬ 
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আমি আমেরিকায় এক ঢোক ছিলুম, এখানে আর একশ 

লোক হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত জাতটা (হিন্দু) আমাকে 

যেন তাদের একজন প্রামাণা ব্যক্তি (111617071 ) বলে মনে 

করছে আর দেখানে আমাকে একজন ঘ্বণ্য প্রচারক মাত্র 

মনে করত। এখানে রাজারা আমার গাড়ী টানে-_ আব 

সেখানে আমাকে একটা ভাঁল হোটেলে পধ্যন্ত ঢুকতে দিত ন। 

সেইজগ্য এখানে য| কিছু বলব, তাতে সমস্ত জাঁতটার__আমার 

সমস্ত স্বদেশবাসীর--নঙ্ঈল হওয়া আবশ্যক, তা সেগুলে। ছুচার- 

জনের যতই অপ্রীতিকর হোক না ৫কেন। যা কিছু খাটী এবং 

সং, সেই সকলকে গ্রভণ করতে হবে এবং তাদের "প্রতি ভাঁলব।স। 

ও উদ্বারভাব পোষণ করতে হবে, কিন্তু কপটতাঁর প্রতি কখনই 

নয়। থিয়োসফিষ্টরা আমায় খাতির ও খোসামোদ করতে 

চেষ্টা করেছিল, কাঁবণ এখন আমি ভারতের একজন প্রামাণা 

ব্যক্তি হয়ে দাডিয়েছি। আর সে জন্যই আমার কাজের দ্বার 

ষাঁতে তাঁদ্ধের আঁজগুবিগুলৌোর সমর্থন না হয়, এই উদ্দেষ্টে 

ছুচাবটে কড়া স্পষ্ট কথ! বলতে হয়েছে, আর এ কাঁজ হয়ে গেছে । 

আমি এতে খুব খুশী। যদি আমাব শরীর ভাল থাকত তাহলে 

এ সব ভুূঁইফোডগুলোকে ভারত থেকে একেবারে দূর করে 

দিতাম, অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। আমি যতদূর যা 
দেখেছি তাঁতে ভারতে ইংলিশ চার্চের যে সকল পাদ্রি আছে 

তাদের উপর বরং আমার সহান্তভূতি আছে, কিন্ত থিয়োসফিষ্ট 
ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ নেই। আমি পুনরায় তোমাকে 

বলছি ভারতবধ ইতঃপৃর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে, এবং 
২০৭ 
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স্বসংস্কৃত হিন্দুধশ্মের জ্য আমি এখানকার কাঁজ াক্ছ গুছিস্বে 

গাছিয়ে নিয়েছি। ইতি 

তোমাদের . 

বিবেকানন্দ 

(৮৫) হং 

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত 

আলমবাজার মঠ 

কলিকাতা 

৫€ই মে, ১৮৯৭ 

প্রিয় মিস্ নোবল, 

তোমার প্রীতিসিক্ত ও উৎ্সাহপূর্ণ পত্রখানি আমার হৃদয়ে 

কত ষে বলসঞ্চার করেছে তা তুমি নিজেও জান না। এতে 

কোন সন্দেহ নেই ষে, জীবনে এমন অনেক মুহ্ত্ত আলে 

যখন মন একেবারে নৈরাশ্ে ডুবে যায়;,__ বিশেষতঃ কোন 

ধিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জীবনব্যাপী উদ্যমের পর যখন 

সাফল্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই 

সময়ে যদি আসে এক প্রচণ্ড সর্বনাশা আঘাত। দৈহিক 

অসুস্থতা 'মামি গরাহ করি না; দুঃখ হয় এই জন্য যে, 

আমার পরিকল্পনাগুলি কাধ্যে পরিণত হবার কিছুমাত্র স্থষোঁগ 

পেলে না। আর তুমি তে! জানই যে, একমাত্র অন্তরায় হচ্ছে 

অর্থাভার। 
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হিন্দুর! শোভাযাত্রা এবং আরে কত কিছু করছে; কিন্ধ 

ভার! টাঁক। দিতে পারে ন।। দুনিয়াতে আথিক সাহায্য 

বলতে আমি পেয়েছি শুধু ইংলগ্ডে মিন স__ এবং মিষ্টার স__র 

কাছে ।-*ওখানে থাকতে আমার ধাঁবণ। ছিল যে, এক হাজার 

পাউণ্ড পেলেই অন্তত: কলকাতার প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপন 

কর যাবে; কিন্তু আমি এই অনুমান করেছিলাম দশ বাবে। 

বছর আগেকার কলক।তার অভিজ্ঞত! থেকে । কিন্তু ইতিমধ্যে 

জিনিসের দাম তিন চার শু বেডে গেছে । 

যাই হোক, কাজ আরম্ভ কর! গেছে । একটি পুরাতন 

জরাজীণ বাড়ী ছ সাত শিলিং ভাড়াঁয় লওয়। হয়েছে । এবং 

তাতেই প্রীয় ২৪ জন যুবক শিক্ষালাভ করছে। স্বাস্থালাভের 

নিমিত্ত আমাকে এক মাম কাল দাজ্জিলিংয়ে থাকতে হয়েছিল। 

তুমি জেনে সখী হবে যে, আমি পূর্ববাপেক্ষা অনেক ভাল 
আছি। আর তুমি বিশ্বান করবে কি যে, কোন ওষধ 
বাবহার না করেও শুপু ইচ্ছাঁশক্তির প্রয়োগের দ্বারাই এরূপ 

ফল পেয়েছি!! আগামী কাল আবার আর একটি শৈল- 

নিবাসে যাচ্ছি, কারণ নীচে এখন বেজায় গরম । আমার 

দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের “সমিতি, এখনে। টিকে আছে। 
এখানকার কাজের বিবরণী তোমাকে মাসে অন্ততঃ একবার 

করে পাঁঠাব। শুনতে পেলাম, লগ্ুনের কাজ মোটেই ভাল 

চলছে না। প্রধানতঃ এই কারণেই আমি এখন লগ্ডনে যেতে 

চাই না, যদিও জুবিলী উত্সব উপলক্ষে ইংলগুধাত্রী আমাদের 

কয়েকজন রাজা আমাকে তাদের দলে টানবার চেষ্টা 
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করেছিলেন; ওখানে গেলেই বেদীন্ত বিষয়ে লোকের আগ্রহ 

পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বেজায় খাটতে হত তার তাৰ ফলে 

শরীরের উপর ধকল আসত আরে। বেশী । | 

যাই হোক অদূর ভবিঘতে আমি মাসখানেকে জন্য যাচ্ছি। 

শুধু যদি এখানকার কাজের দঢ় গোড়াপত্তন হয়ে যেত, তবে 
আমি কত আনন্দে ও স্বাধীন ভাবেই না ঘুরে বেডাতে 

পারতাম । 

এ পয্যন্ত তে! কেবল কাজেব কথা হল। এখন তোমার 

নিজের কথ। পাডছি। প্রিয় মিস্ নোবল, তোমার ষে মমতা, 

ভক্তি, বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিত। আছে, ত1 যদি কেহ পায়, তবে 

সে জীবনে যত পরিশ্রমই করুক ন| কেন, ওতেই তার শতগুণ 

প্রতিদান হয়ে যাবে। তোমার সর্বান্গীণ কুশল হোক । আমার 

মাতৃভাষায় বলতে গেলে, তোমাব কাজেব জন্য আমি আমার 

সান। জীবন দিতে পারি। 

তোমার এবং ইংলগুস্থিত অপরাপর বন্ধুদের চিঠিপত্রের 

জন্য আমি সদাই খুব উত্ন্তক থাকি এবং ভবিষ্যতেও তা 

ছাড| আর কিছু হতে পারে না। মিঃ ও মিসেস্ হামণ্ড 

দুখানি অতি সুন্দর ও গ্রীতিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। অধিকক্ত 

মিঃ হ্যামণ্ড “রক্ষবাঁদিন্, পত্রিকায় একটি চমৎকার কবিতা 

পাঠিয়েছেন_ফদিও আমি এর যোগ্য মোটেই নই । আবার 

তোমায় হিমালয় থেকে পত্র লিখব) উত্তপ্ত সমভূমি অপেক্ষা 

সেখানে তুষারশ্রেণীর সম্মুখে চিন্তা আরে! পরিষ্কার হয়ে যাবে 

এবং স্বামগুলি আরো! শাস্ত হবে। মিস্ মুলার ইতোমধ্যেই 
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আলমোভায় পৌছেছেন। মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার সিএলা 

যাচ্ছেন । তার! এতদিন দাঁজ্জিলিংয়ে ছিলেন। দেখো বন্ধ, 

এইভাবেই জাগতিক ব্যাপারের পবিবন্তন ঘটছে--একমাত্র 

কই নিন্বিকার এবং তিনি প্রেমন্বপ । তিনি তোমার ২ 
টি 

গ্ৰসি“ভাসনে চিবাধিষ্টিত হউন ইহাই বিবেকানন্দেব নিবন্থব 

প্রাথন। | 

রি 

( ৮৬) উর 

আলমোড। 

২০শে মে, ১৮৯৭ 

প্রয় মভিম, 

(তাঁমার চিঠি পেয়ে ভারী আনন্দ হল। একট| জিনিস বোধ 

তয় তোমাকে বলতে ভুলে গেছি__আমায় যে সব চিঠি লিখবে, 

হার নকল রেখো । ত] ছাডা অপবের| এঠে খে সব দরকাবী 

চিঠি লিখে ব। মঠ থেকে বিভিন্ন লোকের কাছে যে সব 

পত্রাি যায়, তাও নকল কনে রাঁখ। উচিত । 

সব জিনিসট। স্ুুচারুভাীবে চলছে, ওখানকাব কাজের 

ক্রমে উন্নতি ভচ্ছে এবং কলকাতারও তাই-_-এই জেনে আমি 

মাছ । এম লে ১ ০ চ৬। ও সপ ্ া 

আমি এখন বেশ ভাল আছি; শুধু পথশ্রমট। আছে-_ 

এ দনকয়েকের মধ্যেই যাবে। 

সকলে আমার ভালবাস! ও আশীর্বাদ জাঁনবে। হি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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6) 

স্বামী ব্রঙ্গানন্দকে লিখিত 

কালমৌডা 

২০শোে মে, ১৮৯৭ 

অভিনহৃদয়েষ, 

তোমার পত্রে বিশেষ সমাচার অবগত চইলাম। স্ধীরেব'ও 

এক পাব পাইলাম এবং মাষ্টীর মহাশয়ের এক পত্র পাই । 

নিত্যানন্দ ( যোগেন চাঁটুষ্যে )-এব ছুই পত্র ছু্তিক্ষ-স্থান হইতে 

পাইয়াছি। 

টাকাঁকভি এখনও যেন জলে ভাঁসছে-"*তবে নিশ্চিত 

হবে। হলে বিল্ডিং, জমি ও ফণ্ড সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু 

না আচাঁলে তবিশ্বাম নাই এবং ছু-তিন মাস এক্ষণে আমি ত 

আর গরম দেশে যাচ্ছি না। তারপর একবার €০0%]. (ভ্রমণ ) 

করে টাঁকা যোগাড় করব নিশ্চিত । এ বিধায় যদি তুমি বোধ 

কর যে, এ আট কাঠা ঢ:076909 (সামনে খোলা জমি) ন। 

হয়***১ তা হইলে"*"দালালের বায়না জলে ফেলার মত দিলে 

ক্ষতি নাই। এসব বিষয় নিজে বুদ্ধি করে করবে, আমি অধিক 

আর কি লিখব? তাঁড়াতাঁড়িতে ভূল হওয়ার বিশেষ সম্ভব৷ 

-**মাষ্টার মহাঁশয়কে বলিবে, তিনি ষে বিষয় বলিয়াছেন, তাহা 

আমার খুব অভিমত। 

গঙ্গাধরকে লিখিবে যে, যদি ভিক্ষাদি সেখানে ছুত্পাপ্য হয় 

ত গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া খাইবে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে এক 
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একট! পত্র উপেনের কাগজে ( “বস্মতী'তে ) প্রকাশ করিবে ।* 
তাহাতে অন্য লোকেও সহায়ত করিতে পারে । 

শশীর এক পত্রে জানিতেছি,*..সে নিভয়ানন্দকে চায়। 
যদি উত্তম বিবেচন। কর, নির্ভয়ানন্দকে মান্দ্রাজ পাঠাইয়। গ্ুপ্তকে 
আনাইবে। মঠের [85109 13965150078 ( নিয়মাবলী ) 
ইংরেজী অনুবাদ বা বারঙ্গল। কপি শশীকে পাঠাইবে এবং সেখানে 
যেন এ প্রকার কাধ্য হয়, তাহ! লিখিবে। 

কলিকাতায় সভা বেশ চলিতেছে শুনিয়। স্থখী হইলাম । 
এক দু জন না আইসে কিছুই দরকার নাই। ক্রমে সকলেই 
আপিবে। সকলের সঙ্গে সহদরতা প্রভৃতি বাঁখিবে। মিষ্ট 
কথা অনেক দূর যায়, নৃতন লোক যাহাতে আসে তাহার চেষ্টা 
করাই বিশেষ প্রয়োজন । নূতন নৃতন মেদ্বর চাই । 

যোৌগেন আছে ভাল। আমি আলমোডায় অত্যন্ত গরম 
হওয়ায় ২০ মাইল দূরে এক উত্তম বাগানে আছি; অপেক্ষাকৃত 
ঠাণ্ডা, কিন্তু গরম। গরম কলিকাতা ' হইতে বিশেষ প্রভেদ 
কি 1... 

জরভাবট!। সব সেবে গেছে । আরও ঠাণ্ডা দেশে যাবার 
যোৌগাড দেখছি । গরমি ব| পথশ্রম হলেই দেখছি লিভারে গোল 
দাডায়। এখানে হাওয়া এত শুষ্ক ঘে, দ্রিনরাত্র নাক জাল। 
করছে ও জিব যেন কাঠের চোঁকলা। তোমর। আর ০1৮- 
০16 ( সমালোচনা ) করো না; নইলে এতদিনে আমি মজ। 
করে ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে পড়তুম। “খালি খাবার অত্যাচার 
ফত্যাচার করে,” কি যা তা বকচ ৮**"তুমি ও সব মুখ্য ফুখ্যদের 
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কথ! কি শোন? যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে 

দিতে না_৭6৪৮61 (শ্বেতসাঁর ) বলে।। আবাা কি খবর-__ 

না, ভাত আর রুটী ভেজে খেলে আর 4976) € শ্বেতসার ) থাকে 

না। 11 অদ্ভূত বিছ্যে বাবা! । আসল কথা আমার পুরাঁন ধাত 

আসছেন ।...এইটি বেশ দেখতে পাচ্ছি। এ দেশে এখন এ 

দেশী বঙ্গ চঙ্গ বাযামে। সব। সেদেশে সেদেশী বর্গ চর্দ সব! 

পাত্রির খাওয়াট। মনে করছি খুব 1100) (লঘু) করব; সকালে 

আর দুপুর বেল! খব খাব, নাত্রে ঢধ ফল ইত্যাঁদি। তাইত ও 

কনে ফলের বাগানে পডে আছি হে কর্তা । । 

তুমি ভয় খাও কেন? ঝট্ুকরে কি দানা মরে? এইত 

বাতি জলল, এখনও সারা রাত্রি গাঁগুমা আছে। আজকাল 

মেজাজটাও বড় খিটখিটে নাই ও জরভাবগ্ুলো সব এ ল্ভার 

-_অ:!মি বেশ দেখছি । আঁচ্ডা, ওকেও ছুবন্ত বনাচ্ছি-_ভন়্ 

কি? খুব চুটিয়ে বুক বেঁধে কীজ কর দিকি, একবাব তোলপাড 
করা যাক । কিমধিকমিতি | 

মগের সকলকে আম।র ভালবাস দিবে ও 1106177600৮ 

(আগামী সভাঁকে ) আমার £799617৮ ( সাদব সম্ভাষণ ) 

দিও ও কহিও যে, যদিও আমি শরীরের সহিত উপস্থিত নহি, 

তথাপিও আমার আত্মা সেখায়, যেখানে প্রত্ুর নামকীর্তন 

হয়। “যাবৎ তব কথা রাম সঞ্চরিষ্যতি মেদ্িনীম্্” ( হন্রমান ) 

ইত্যাদি__হে বাম, যেথায় তোমার কথা হয়, সেথায় আমি 

হাজির । আত্ম! সর্বব্যাপী কিনা! ইতি 

বিবেকানন্দ 

২১৪ 



পত্রাবল” 

(৮৮) ইং 

আলমোড। 

২৯খে মে, ১৮৯৭ 

প্রয় শশী ডাক্তার, 

তোমার পত্র এবং ছু বোতল ওধপ্প ধথাসম্রয়ে পেয়েছি । কাল 

সন্ধা হতে তোমার শ্রধধ পরীক্ষা করে দেখছি । আশ। করি, 

একটি 'উযধ অপেক্ষ। তুটির মিশ্রণে অধিক ফল পাওয়া যাবে । 

আমি সকাল বিকালে ঘোঢায় চড়ে যথেষ্ট বাঁাঁম করতে 

শু করেছি এবং তার গলে সতাই আমি অনেকটা ভাল 

বোধ করছি। ব্যায়াম শুক করে প্রথম সপ্তাহে শরীর 
এতই ভাল বোধ করেছিলাম যে, ছেলেবেলা যখন কুন্তী 

করতাম, তারপর তেশ্রনটি কখনও বোধ করি নাই। 

আমাব তখন সতাই বোধ হচ্ছিল যে, শরীর থকা একটা! 

আনন্দের বিষয়। তখন শবীরের প্রতি ক্রিয়াতে অ।মি শক্তির 
পরিচয় পেতাম এবং প্রত্যেক পেশীর নড়াচ্ডাই আনন্দ 

দিত। সে উংফুল্ল ভাব এখন অনেকটা কমে গেছে, তবু আঁমি 

নিজেকে বেশ শক্তিমান বোধ করি। শক্তি-পরীক্ষীষ জিজি 

এবং নিরঞ্জন উভয়কেই আমি মু্র্তে ভূমিসাৎ করতে পারতাম। 
দাত্জিলিংয়ে আমার সদাই মনে হত, আমি যেন কে আলু 

একজন হয়ে গেছি। আর এখানে আমার মনে হয় যেন 

আমার কোন ব্যাধিই নাই । কেবল একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য 

পরিবর্তন হয়েছে । আমি আজীবন বিছানায় শুয়ে ঘণ্টা দুই 
এপাশ ওপাশ করতাম__তখনি তখনি ঘুম হত না। কেবলমাত্র 
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'মান্দ্রাজ হতে দাঞ্জিলিং পথ্যত্ত ( দাঁজ্জিলিং-এর প্রাথম মাস পথ্যন্ত ) 

বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসত । সেই স্বলভ নিন্রার 

ভাব এখন একেবারে অন্তহিত হয়েছে, আঁর আমাৰ সেই পুরাতন 

এপাশ ওপাশ করার ধাত এবং রাত্রির আহাপ্পের পর গরম 

বোধ করার ভাব আবার ফিরে এসেছে । দিনের আহারের পর 

অবশ্য গরম বোধ করি ন1। 

এখাঁনে একটি ফলের বাগান থাকায় এখানে এসেই অমি 

বরাবরের চেয়েও বেশী ফল খেতে শুরু করেছি । কিন্তু এখানে 

এখন খোবানি ভিন্ন অন্ত কোন ফল পাওয়া যায় না। নৈনীতাল 

হতে অন্তান্ত ফল আনাবার চেষ্টা করছি। এখানের দিনগুলি 

যদিও তীত্র গরম তবু তৃষ্ণা বোধ করি নাঁ। ***মোটেনু 

উপর, এখানে আমার শক্তি, স্কর্তি এবং স্বাস্থ্বোর প্রীচ্ষ্য 

আবার ফিরে আসছে বলে অন্ুতব করছি। তবে খুব বেশী 

দুপ্ধপানের ফলে বোধ হয় অত্যন্ত চবিব জমতে শুরু হয়েছে। 

যোৌগেন কি লিখছে তা জক্ষেপ করবে না। সে নিজেও যেমন 

ভয়তরাসে, অন্তকেও তাই করতে চাঁয়। আঁমি লক্ষৌএ একটি 

বরফির ষোল ভাগের এক ভাগ খেয়েছিলাম ; আর যোগেনের 

মতে এ হচ্ছে আমার আলমৌড়ার অস্থখের কারণ! যোগেন 

বোধ হয় দুচার দিনের মধ্যেই এখানে আসবে । আমি তার ভার 

নেব। ভাল কথা, আমি সহজেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ি-_ 

আলমোডায় এসেই প্রথম সপ্তাহ যে অন্থস্থ ছিলাম, তা হয় তে৷ 

টেরাই অঞ্চল দিয়ে আসার ফলেই হয়ে থাকবে! যা হোক্, 

বর্তমানে আমি নিজকে খুবই বলবান বৌধ করছি । ভাক্তীর, 
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আমি যখন আজকাল তৃষারাবৃত পর্বতশূঙ্গের সম্মুখে ধ্যানে বঙ্গে, 

উপনিষদ থেকে আবৃত্তি করি-__“ন তশ্য রোগে, ন জরা, ন মৃত্যুঃ, 
প্রাপ্তন্ত হি যোগাগ্রিময়ং শরীরম্”-€( যে যৌগাগ্রিময় দেহ লাভ 

করেছে তাঁর রোগ জরা মৃত্টা কিছুই নাই )-_সেই সময় ধ্দি তুমি 

আমায় একবার দেখতে পেতে! 

রামকুষ্জ মিশনেব কলকাতার সভাগুলি বেশ সাফল্য লাভ 

করছে জেনে খুব স্তথী ভয়েছি। এই মহৎ কাধ্যের সহায়ক 

ধারা তাদের সর্বপ্রকার কলাণ হউক ।-*..অসীম ভালবাস! 

জানবে । ইতি 
প্রভৃপদাশ্িত তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(৮৯) 

শযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত 

আলমোডা 

৩০শে মে, ১৮৯৭ 

সহাদ্বরেষু, 

শুনিতেছি, অপরিহাধ্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর 

পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান্, ছুঃখ কি করিতে পারে? 

তথাঁপি ব্যাবহারিকে বন্ধ-জন-কর্তব্যবোধে এ কথার উল্লেখ। 

অপিচ, এ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন 

করে। কিরৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্য- 

সধ্যের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্দেক বন্ধন খুলিয়৷ যায় । 

সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ় লোকের ভয় 
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মমের ভয় অপেক্ষাও অনিক; তাঁও ঘেন একটু শ্রথ হইয়া 

পড়ে; মন যেন অন্ততঃ মহর্তের জন্য দেখিতে পায় যে, 

লোকের কথ! মতামত অপেক্ষা অন্তয্যামী প্রভুর! কথ শুনাই 

ভাল। আবাঁর মেঘ ঢাকে, এই ত মায়া! যদিও বহু দিবস 
যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, 

তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত 

হই । মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্বক এক গীতার অন্রবাদ ইংলগ্ডে 

আমায় প্রেবণ করেন। তাহার মলাটে এক ছত্র ভবৎ-হস্ত- 

লিপি মাত্র ছিল। শ্রনিলাম, তাহার উত্তর-পত্রে অতি অন্ন 

কথা থাকায় মহাশয়ের মনে আপনার প্রতি আমার অন্ররাগের 

সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে । 

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবাঁর 

কারণ এই যে, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরেজি গীতার 

মলাঁটে এ এক ছত্র মীত্র আপনার হস্ত-লিপি দেখিলাম । তাহাতে 

বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই 

তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে ? 

দ্বিতীয়তঃ, শুনিলাম গৌরচশ্মবিশিষ্ট হিন্দু-ধশ্ম-প্রচাঁরকে রই 

আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কাল। আদম আপনার নিকট হেয়, 

সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়ত, আমি শ্রেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা 

খাই, যার-তাঁর সঙ্গে খাই, প্রকাশ্তে সেখানে এবং এখানে । 

তা ছাড়! মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত-_এক নিগু ৭ ব্রহ্ম বেশ 

বুঝিতে পারি, আর তাহা রই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাঁশ দেখিতে 

পাইতেছি_-এ সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় ত 
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বেশ বুঝিতে পারি-_তত্ভিন্ন কীল্লনিক জগতৎকণ্ডা ইত্যাদি হাস্তকক্ন 

প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না । 

এ প্রকার ঈশ্বন জীবনে দেখিয়াছি এবং তাহাপহ আদেশে 
চলিতেছি। স্মতি-পুবাঁণাদি সামীন্যবুদ্ধি মন্ুযোর রচনা, ভ্রম, 

প্রমাদ, ভেদবৃদ্ধি ও ঘ্রেঘবুধ্ষিতে পরিপূর্ণ । তাহার যেটুকু উদার « 

গ্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রান্থ, অপবাং* ত্যাজা। উপনিষদ ও গাত। 
যথার্থ শাপ্_পামরুষঃ। বদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিভ খখাথ 

অবতার ; কারণ, উহাদের জদয় আকাশের ন্যাম অনস্ত ছিল-_ 
সকলের উপর রামরুষ্ , পামানঁজ শঞ্চরাদি সঙ্কীণ-নৃদয় পণ্ডিতজা 

মাত্র। সেপ্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাহাদের হৃদয় ক|দে নাই 

শু পণ্ডিতাই_-অ।র আপনি তাডাতাড়ি মুক্ত হইব! । তা কি 

হয়, মহাশয় ৮ কখনও হয়েছে, ন! হবে? আমির লেশমাত্র 

থাকতে কি কিছু হবে? 

অপর এক মহা বিপ্রতিপন্তি--আমার দিন দিন দু ধারণ। 

এই যে, জাতি-বুদ্ধি মহ। ভেদরী ও মারার মূল-জন্মগত ব 

গুণগত সর্বপ্রকার জাতিই পন্ধন। কেন “কান বন্ধু বলেন-ত। 

মনে মনে থাক-__বাতিরে, ব্যাবহাঁরিকে, জাতি আদি রাখিতে 

হইবে বৈকি । .- মুন মনে অভেদবুদ্দি (পেটে পেটে যার 

নাম বুঝি? ), আর বহিবে পিশাচ-এত্য-__অত্যাচার-উতৎ্পীডন-__ 

গরীবের যম; আর চগ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি বর্ষের 

রক্ষক!!! 
তাতে আমি পড়েশ্ুনে দেখছি যে, ধন্মকন্ম শুদ্রের জন্য নহে; 

সে ধদি খাওয়া-দাওয়! বিচার ব' বিদেশগমনাঁদি বিচার করে ত 
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তাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র । আমি শূত্র ও শ্লেচ্ছ__ 
আমার আর ও সব হাঙ্গামে কাজ কি? আমার শ্নেচ্ছের অন্তরে 

বা কি, আঁর হাঁড়ীর অন্নে বাকি? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্তত। 

যাজকদের লিখিত গ্রস্থেই পাওয়া যায়__ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে নাই। 

যাঁজকদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি তীহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের 

বাণী আমি অন্ইসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে। 

আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধশ্ম, বাকি যাগ- 
যজ্ঞ সব পাগলাম__নিজের মুক্তি-ইচ্ছাঁও অন্যায়। যে পরের 

জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আর যাঁরা “আমার মুক্তি” 

“আমার মুক্তি” করিয়া দিননাঁত মাথা ভাবায়, তাহারা “ইতে। 

নষ্টনস্ততে। ভরষ্টঃ” হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি । 

এই পাঁচ রকম ভেবে মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় 

নাই। 

এ সব সত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, 

বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি 

দাস 

বিবেকানন্দ 

(৯০ ) ইং 
আলমোড। 

১ল| জুন, ১৮৯৭ 

প্রিয়, 

তুমি বেদ সম্বন্ধে যে আপত্বিগুলি প্রদর্শন করেছ, সেগুলি 

যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারা যেত, যাঁদ “বেদ' শবে কেবল 
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সংহিতা বোঝাত। কিন্তু প্ররুতপক্ষে ভারতের সর্দবাঁদিসম্মত 

মতানুসারে সংহিতা, ত্রাণ ও উপনিষদ এই তিনটিন সমষ্টিই 

বেদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছুইটিকে কম্মকাণ্ড বলে এখন একরূপ 

অন্তহিত কর! হয়েছে। কেবল উপনিষদকেই আমাদের সকল 

দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতগণ গ্রহণ করেছেন। 

কেবল সংহিতা অংখটিই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং 

স্বগীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবন্ধক ! প্রাচীন হিন্দ্ব- 

সমাজের “ভতব এই মতেব প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় 

নাই । 

স্বামী দয়াননদের এই মত অবলঙ্গন করবার কারণ এই যে, 

তিনি ভেবেছিলেন, সংহিতার নূতন ধরণের ব্যাখ্যা করে তিনি 

একটি পর্বাঁপরসঙ্গত মতবাদের স্থ্টি করবেন, কিন্ত তার ব্যাখ্য- 

প্রণালীতে গোল সমভাবেই থেকে গেল; শপু এইটকু হল যে, 

তিনি সংহিতার ভেতর যে অসামঞ্চন্য নিবারণের চেষ্ট! করলেন, 

সেই অসামগ্তশ্ত, সেই গোলঘোগ “ব্রাহ্মণের উপর গিয়ে পডল। 

আঁর তীর প্রক্ষিপ্ুবাদ 'ও অন্যান্য ব্যাখ্যা প্রণালীনত্বেত এখনও 

এমন অনেক স্থল আছে, যার ভেতর গোল তখনও যেমন, এখনও 

তেমনি রয়েছে । 

এক্ষণে যদ্দি ইহ] সম্ভব হয় যে, সংহিতাঁর উপর ভিত্তি করে 

পূর্বপর সামঞ্তস্তপূর্ণ একটি ধর্মপ্রণালী গঠিত হতে পারে, তবে 
উপনিষদূকে ভিত্তি করে যে আরও অধিক পরিমাণে সামঞ্জস্তপূর্ণ 

ধশ্ম স্থাপন করা যেতে পারে, ইহ। সহম্ত্রগুণে অধিক নিশ্চিত । 

অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যেতে 
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হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচাধ্যই তোমার দিকে থাকবেন, 

আর নৃতন নতন পথে অগ্রগতিব' যথেষ্ট অবকাশ রে | 

গীত! নিঃসন্দেহেই এত দিনে হিন্দুধম্মের বাইবে! স্বরূপ হয়ে 

দীডিয়েছে এবং উহা! সম্পূর্ণরূপেই এ সম্মানের উপযুক্ত; কিন্ত 
শ্রীরুষ্ষণের মূল চণ্রিত্র বর্ঘমানে এরূপ কুজঝটিকাবৃত হয়ে আছে যে, 

তা থেকে জীবনপ্রদদ উদ্দীপন] লাভ কর। বর্তমান কালে অসস্ভব। 

বিশেষতঃ বর্তমান যুগে নতন নৃতন চিন্ক।-প্রণীলী ও নৃতন ভাবে 

জীবনধাত্র।-নির্বাভেব প্রয়োজন হয়ে উঠেছে । আশ। করি, 

আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় মত্প্রদশিত পথে চিন্তার সাহায) 

কনবে। আনারু শুভাশীর্বাদ জানবে । ইতি 

তোমারই বিবেকানন্দ 

আলমোড়। 

১ল] জুন, ১৮৯৭ 

কলাাণবরেধু, 

অবগমং কুশলং তত্রত্যানাং বাভীঞ্চ সবিশেষাং যঠন্য তব 

পত্রিকায়ীম। মমাপি বিশেষোহন্তি শরীবস্ত ; সবিশেষ; জ্ঞাতব্য: 

ভিষগ-প্রবরন্ত শশিভূষণস্ত সকাঁশা। ত্রঙ্গানন্দেন সংস্কৃতয়! এব 

বীত্য। চলত্বপনাৎ শিক্ষা; যদ্দি পশ্চাৎ পরিবর্তনে তদপি 

কারয়েৎ। সর্দোঁং সম্মতিং গৃহীত্বা তু করণীয়মিতি ন বিম্মৃতব্যম্। 

অহমপুন। আলমোড়ানগরশ্ত কিঞ্চিদুর্তরং কম্যচিদ বণিজ 

উপবনোপদেশে নিবসামি। জন্মুখে হিয়শিখরাণি হিমালয়ন্ 
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প্রতিফলিত দ্রিবাকরকরৈঃ পিগীরুত-রজতানীব ভান্তি প্রীণযন্তি 

চ। অব্যাহতবাধুসেবনেন মিতেন ভোজনেন সমধিকব্যায়াঁমসেবয়। 

চ ন্বদৃঢং স্ুদৃশ্যং চ সর্ধীতং মে শরীবং। খোগানন্দ: লু 

সমধিকমন্বস্থ ইতি শৃণোমি। আমন্ত্রামি তমাগন্থমত্রৈব। 

বিভেত্যসৌ পুনঃ পাব্বত্াাৎ জলা বায়োশ্চ। “উতিত্ব! 

কতিপয়ানি দিবসাঁনি অত্রোপবনে যদি ন ভবেৎ [বশেষঃ ব্যাধেঃ 

গচ্ছ ত্বং কলিকাতীয়াম" ইতাহমদ্য তমলিপমূ। যথাভিকচি 

করিযাতি। অচাতানন্দঃ প্রতিদিন সায়াহ্ে আলমোড়া-নগযযা* 

গীতাঁদিশাস্ত্রপাঠং জনানাহুয় কবোতি। বহন নগরবাসিনাং 

স্কন্দাবারস্থানাং শৈন্ানাঞ্চ সমাগমোহস্তি তত্র প্রত্যহম্। 

সর্বানসৌ প্রীণাতি চেতি শণোমি। 
“যাবানথঃ” ইত)াদি গ্োকম্ত যে। বঙ্গাগঃ ত্বয়া লিখিত: 

[সৌ মন্মতে সমীচীন: । 
“সৃতি জলে প্রাবিতে উদপানে নাস্ঠি অর্থ; প্রায়োজনম্” 

ইতি অশ্যার্থ__বিষমোভ্যং উপন্নাসঃ, কিং সংগ্রুতোদকে 

সতি জীবানাং তৃষ্ণা বিলুপ্ঠা ভবস্তি% যগ্যেবং ভবেহ প্রারুতিকে। 

নিয়ম: জলপ্রাবিতায়াং ভুমৌ জলপানং নিরর্থকং-_ক্ষচিদরপি 

বাযুমার্গেণ অথবা! অন্যেন কেনাঁপি প্ুঢেনোঁপায়েন জীবানাং 

তৃষ্ণানিবারণং স্যাৎ, তদাহসৌ অপূর্ববঃ অঃ সার্থকঃ ভবিতুমর্ভেৎ। 
নান্যাথ|!। শাঙ্করঃ এবাবলম্বনীমঃ | 

ইয়মপি ভবিতুমর্ততি__সর্বতঃ সংগ্রুতোদকায়ামপি ভৃমৌ 
যাবান্দ্পানে অর্থঃ তৃষ্ণাতুরাণাং ( অল্পজলমলং ভবেদিত্যথঃ ) 

“আন্তাং তাবদ্ জলরাশি:, মম প্রয়োজনং স্বল্লেইপি জলে সিদ্ধিতি” 
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এবং বিজানতঃ ত্রাহ্ষণস্য সর্ববেষু বেদেবু অর্থঃ প্রয়োজনম্। 
যথা সংপ্রুতাদকে পানমাত্রং প্রয়ৌোজনম্ তথা! সর্ব্বেষু বেদেষু 

জ্ঞানমাত্রং প্রয়োজনম্ । | 

ইয়মপি ব্যাখ্যা অধিকতরা সন্নিধিমাপন্না গ্রন্থকাঁরাভিপ্রেতাচ। 
উপপ্লাবিতাঁয়ামপি ভূমৌ পাঁনায় উপাদেয় পাঁনাঁয় স্থিতং 

জলমেব অন্বেষস্তি লোকাঃ নান্যৎ। নানাবিধানি জলানি সাস্ত 

ভিন্নগুণানি ধর্মাণি উপগ্ল।বিতয়া অপি ভূমেন্তারতম্যাৎ। এবং 

বিজানন্ ব্রহ্মণোহপি বিবিধজ্ঞানোপপ্রাবিতে বেদাখ্যে শব্বসমুদ্রে 

সংসারতৃষ্ণ৷ নিবারণার্থং তদেব গৃহ্রীয়াৎ যদলং ভবতি নিঃশ্রেয়সায় । 

্রহ্মজ্ঞানং হি তৎ্। ইতি | 

শং সাশীর্বাদং বিবেকানন্দস্য 

[ বঙ্গান্বাদ ] 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার চিঠিতে মঠের সবিশেষ বার্তা ও তত্রত্য সকলের 
কুশল অবগত হলুম। আমারও শরীরের কিছু উন্নতি হয়েছে। 

ভিষগ-্রবর শশিভূষণের কাছে সবিশেষ জনবে। ব্রন্মানন্দ 

এখন সংশোধিত প্রস্তাবমতই শিক্ষাকাধ্য চালাক, পরে পরিবর্তন 

প্রয়োজন হলে, তাহাও যেন করে। কিন্তু একথ। যেন ভুলন৷ 

হয় যে, সকলের সম্মতি নিয়েই তা করতে হবে। 

আমি বর্তমানে আলমোড়৷ হতে কিঞ্চিৎ উত্তরে একজন 
ব্যবসায়ীর একটি বাঁগাঁনবাড়ীতে বাস করছি । আমার সম্মুখে 

তুষাবাচ্ছন্ন হিমালয়ের চুড়াগুলি প্রতিফলিত স্ধ্যালোকে 
রজতন্ত পের মত দেখাচ্ছে এবং আনন্দ প্রদান করছে। মুক্তবাধু 
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সেবন, মিতাহার এবং যথেষ্ট ব্যায়ামের ফলে আমার শবীর, 

বিশেষ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য হয়েছে । কিন্তু শুনতে পেলাম যে, যোগানন্দ 

খুব অস্রস্থ। তাকে এখানে আসবার জন্য আমন্্ণ করছি। সে 

অবশ্য পাহাড়ের জলহাওয়ায় ভয় পায়। আমি আজ তাকে 

লিখলাম, “এই বাগানে কিছুদিন থেকে দেখ_যদি অস্থখের কোন 

উপশম বোধ না কর তবে আবার কলকাতা ফিরে যেও ।”--এখন 

সে যেমন ভাল মনে করে, তাই করবে। 

আলমোড়। শহরে অচ্যুতানন্দ প্রতি সন্ধ্যায় বুলোক একন্র 

করে তাদের সম্মধে গীতা এবং অন্তান্ত শাস্বগ্রন্থ পাঠ কবে। 

শহরের অনেক অধিবাপী, এমন কি সৈন্তাবাস হতে সৈন্যের! 

পথ্যন্ত প্রতিদিন আসে; আর শুনছি, তাঁর। আলোচন| বিশেষ 

উপভোগ করে । 

“যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্ুতোঁদকে” (গীতা, ২৪৬ )__ 

ইত্যাদি শ্লোকের তুমি যে বঙ্গার্থ লিখেছ, তা আমার মতে 

সমীচীন নয়। তুমি এই অর্থ দিয়েছ_“যখন দেশ জলপ্লাবিত 

হয় তখন পানের জন্য পুফরিণ্যাদির প্রয়োজন নাই”-__এটা অদ্ভূত 
কল্পনা । জলপ্লাবন হলে লোকের তৃষ্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নাকি? 

প্রাকৃতিক নিয়ম যদি এরূপ হয় যে, কোন স্থান জলপ্রাবিত 

হবার পর জলপান নিরর্থক হয়ে যায়, আর বাঘু অথব! কোন 

অনৃষ্য উপায়ে স্বতঃই তৃষ্ণা দূরীভূত হয়ে যায়_তবেই এ অদ্ভূত 
ব্যাখ্যা সমীচীন হতে পারে, নতুব। নয়। 

বস্ততঃ, শঙ্করের ব্যাখ্যাই আমাদের অন্গসরণীয়, অথব। এ ভাবেও 

উহার ব্যাখ্যা হতে পারে-_সমস্ত দেশ বন্াপ্লীবিত হলে তৃষ্ণাতুরের 

ন্খখ৫ 
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, নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন ( অর্থাৎ সামান্ব পরিমাণ 
পানীয় জলই তৃষ্ণার্তের যথেষ্ট হয় )__সে যেমন বলে, “বিরাট জল- 

রাশি থাকুক ব৷ না থাকুক-_পামান্য একটু পানীয় জল আমার 

পক্ষে যথেষ্ট” জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদগ্রন্থেও ততটুকুই 
প্রয়োজন | সর্বব্যাপী বন্যার প্রয়োজন যেমন তৃষ্ণানিবারণ মাত্র, 

তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন কেবল জ্ঞান । 

এই ব্যাখ্যাটিও অধিকতর স্পষ্ট ও গন্থকাঁরের অভিপ্রায়ান্- 

রূপ--সমস্ত স্থান জলগ্লাবিত হলে মান্ষ কেবল পানের জন্য 

আহরণীয়, পানের যোগ্য জলেরই অনুসন্ধান করে, অন্য জলের 
নয়। (কারণ) জলপ্লাবন হলেও মৃত্তিকাঁর তারতম্যানসারে বিভিন্ন 

গুণের ও বিভিন্ন ধর্মের জল দেখতে পাওয়া যায়। কৌশলী 
ব্রাহ্ষণও সেরূপ জ্ঞানের শতধারাপ্রাবিত, “বেদ'নামে খ্যাত 

বিরাট শব্দসমুদ্র হতে সেই অংশটুকু আহরণ করবেন যাতে 
সংসারের দারুণ তৃষ্ণা দূর হয় এবং যা মুক্তি দান করবার শক্তি 

ধারণ করে । কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই তা করতে সক্ষম। আশীর্বাদ ও 

শুভেচ্ছ। জানবে । ইতি 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(৯২) ইং 
ভগিনী নিবেদিতাঁকে লিখিত 

আলমোড়৷ 
৩রা জুন, ১৮৯৭ 

প্রিয়, 

"আমি নিজে তো বেশ সন্তই আছি। আমি আমাদের 
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স্বদেশবাপী অনেককে জাগিয়েছি; আর আমি চেয়েছিলামও 

তাই। জগৎ আপন ধারায় চলুক এবং কর্ধের গতি অপ্রতিরুদ্ধ 

হোক। এজগতে আমার আর কোন বন্ধন নাই। সংসারের 

সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে__ইহাঁর সবখাঁনিই স্বার্থ- 

প্রণোদিত-স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বাথের 

জন্য মান, সবই স্বার্থের জন্য । অতীতের দিকে আঁমি দৃষ্টিপাত 

করি এবং দেখতে পাই, আমি এমন কোন কাঁজ করি নি 

য। স্বার্থের জন্য--এমন কি আমার কোন অপকর্ম ন্বার্থ- 

প্রণোদিত নয়। স্ুতরাঁ আমি সন্তুষ্ট আছি। অবশ্য আমার 

এমন কিছু মনে হয় না যে, আমি কোন বিশেষ ভাল ব। মহৎ 

কাজ করেছি; কিন্তু জগত্টা বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জঘন্য 

এবং জীবনটা এতই হীন যে, এই ভেবে আমি অবাক হই 
ও হাসি যে, যুক্তিপ্রবণ মন থাকা সত্বেও মানুষ কিরূপে 

এই স্বার্থের, এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পশ্চাতে ছুটতে 

পারে! 

এই হল খাঁটি কথ|। আমরা একটা বেড়াজালে পড়ে গেছি 

এবং যত শীগগির কেউ বেরিয়ে ষেতে পারে ততই মঙ্গল। আমি 
সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি; এখন দ্েহট। জোয়ার-ভাটায় ভেসে 

চলুক-__কে মাথ। ঘাঁমায় ? 

আমি এখন যেখানে আছি উহ। একটি সুন্দর পর্বতোগ্যান। 

উত্তরে প্রায় সমস্ত দ্িকৃচত্রবাল জুড়ে স্তরে স্তরে দাড়িয়ে আছে 

তুষারশূঙ্গাবলী আর নিবিড় বনরাজি। এখাঁনে তেমন শীত নাই, 

গরমও বেশ নয়। সকাল ও সন্ধ্যাগুলি বড়ই মনোরম। সার! 
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,গ্রীষ্মটা এখানে থাকার ইচ্ছা! আছে; এবং বর্ষ। শুরু হলে 
সমভৃমিতে নেমে গিয়ে কাজ করার বাসন। রাখি। 

লোকালয় হতে দৃূরে_নিভতে নীরবে-__পুঁথিপত্র সয়ে পড়ে 
থাকার মত পশ্ডিতোচিত সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি ॥ কিন্তু 

মায়ের ইচ্ছ। অন্যরূপ ; তবু সংস্কারের অন্তবুত্তি চলেছে । ইতি 

তোমাদের 
বিবেকানন' 

(৯২ ক ) ই 

আলমোড়। 
৩রা জুন, ১৮৯৭ 

আমার জন্য তোমাঁদের এত চিন্তিত হুবাঁর কিছুই নাই। 

আমার দেহ নানাপ্রকার রোগে পুন; পুন; আক্রান্ত হচ্গে এবং 

সেই কাল্পনিক পক্ষিবিশেষের (191)09015 ) ন্যায় আমি আবার 

পুন; পুনঃ আরোগাও লাভ করছি। আমার শরীর দুচবদ্ধ 
বলে আমি যেমন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করতে পারি, তেমনি 

আবার অতিরিক্ত শক্তি আমার দেহে রোগ আনয়ন করে । সর্ব 

বিষয়েই আমি চরমপন্থী-_-এমন কি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই) 

হয় আমি লৌহদুঢ় বৃষের ন্যায় অদম্য বলশালী, নতুব। একেবারে 
ভগ্রদেহ, মৃত্যু-টৈকতশায়ী । 

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই এই রোগের সৃষ্টি হয়েছিল-_বিশ্রাম 

লওয়াঁতে উহা প্রায় দূর হয়েছে। দাঁজ্জিলিং থাকতে আমি সম্পূর্ণ 
রোগমুক্ত হয়েছিলাম ; কিন্তু এখন আলমোঁড়াঁতে এসে আর সব 

বিষয়ে স্স্থবোধ করলেও অজীর্ণ রোগে মধ্যে মধ্যে তূগছি, এবং 
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উহ্া৷ সারাবার জন্য “00719620 808970৪" (নিজের বিশ্বীবলে , 
রোগ সারান )-এর মতান্থযায়ী বিশেষ চেষ্টাও করছি । দাঞ্জিলিঙে 

শুপু মানমিক চিকিৎ্সা-সহাঁয়েই আমি নীরোগ হয়েছিলাম। 

আর এখানে আমার নিত্যকশ্ম হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে বায়াম 

করা, পাহাড় চড়াই করা, বহুদূর পধ্যস্ত ঘোড়ায় দৌডাঁন এবং 
তারপর আহার ও বিশ্রাম । এখন আমি পূর্ববাপেক্ষা অনেক 

স্বস্থ বোধ করছি এবং শক্তিও বেশ পাচ্ছি। এর পর যখন 

আমার সহিত দেখা হবে তখন আমার চেহার। কুস্তিগিরেব 

মত দেখতে পাবে। 

তুমি কেমন আছ এবং কি করছ ও মিসেস এফ২এর সময় 

কিরূপ কাটছে জানিয়ো। ব্যাঙ্কের জমা কিছু কিছু বাঁড়াচ্ছ 

ত? আমার জন্য হলেও তা তোমাকে করতে হবে। যদি 

শেষ পধ্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গেই পড়ে তা হলে এখানে কাজ 

একদম বন্ধ করে দিয়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব। তখন 

আমাকে আহার ও আশ্রয় তোমাকে দিতে হবে-__কেমন 
পারবে ত? 

(৯৩) 
স্বামী ব্রন্মানন্দকে লিখিত 

আলমোড়। 

১৪ই জুন, ১৮৯৭ 

অভিন্হদয়েষূ, 

চারুর ঘে পত্র তুমি পাঠাইয়াছ তাহার বিষয়ে আমার 

সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে । 
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মহারাণীকে যে 8907983 ( মানপত্র ) দেওয়। হইবে তাহাতে 

এই কথ।গুলি থাঁক। উচিত-_ 

১। অতিরঞ্জিত না হয় অর্থাৎ “তুমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি” 

ইত্যাদি 1$07788799 (বাজে কথা) যাহা আমাদের 8৪6০7 

(জাতি )-এর স্বভাব। 

২। সকল ধন্মের প্রতিপালন হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে ও 

ইংলগ্ডে আমরা নির্ভয়ে আমাদের বেদান্ত মত প্রচার করিতে 

ক্ষম হইয়াছি। 

৩। তাহার দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি দয়া, যথা__ 

ছুভিক্ষে স্বয়ং দান দ্বারা ইংরেজদিগকে অপূর্ব দাঁনে উৎসাহিত 

করা। 

৪ | তাহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা ও তাহার রাজ্যে উত্তরোত্তর 

প্রজাদের স্থখসমুদ্ধি প্রার্থন। | 

শুদ্ধ ইংরেজীতে লিখিয়া আমায় আলমোডার ঠিকানায় 

পাঠাইবে। আমি সই করিয়া সিমলায় পাঠাইব। কাহাঁকে 

পাঁঠাইতে হইবে সিমলায়, লিখিবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্চ-_মঠ হইতে শুদ্ধানন্দ আমায় সাপ্তাহিক পত্র লিখে 

তাহার এক এক কপি যেন রক্ষা করে। একটা নকল যেন 

মঠে রাখে । ইতি__ 

বি 
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€( ৯৪) 

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত 

আলমোড়। 

১৫ই জুন, ১৮৯৭ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত 

হইতেছি। এরূপ কাধ্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পার! ঘায়। 

মতমতা স্তরে আসে যায় কি? সাবাস্_তুমি আমার লক্ষ 

লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জাঁনিবে। কর্ম, কম্ম, কর্ম, হাম 

আওর কুছ, নহি মাঙ্গ তে হে কর্ম, কম্ম, কর্ম, ৪90. 01760 

9980. (মৃত্যু পর্যন্ত )। দুর্ববলগুলোর কর্খবীর, মহাবীর হতে 

হবে__টাকাঁর জন্য ভয় নাই, টাক! উড়ে আসবে । টাকা যাদের 

লইবে, তাঁরা নিজের নামে দিক, হানি কি? কার নাম__ 

কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর করনামে। ক্ষুধিতের পেটে 

অন্ন পৌছাঁতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, 

অহেশভাগ্যমহোভাগ্যম্।***ভ্যালা মোর ভাইবে, আযায়সাউ 
চলো । 16 15 চ06 179815 6076 1107816 1010786 00176101018? 

0০6 009 10721 (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে__ 
অন্তি্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিগ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞান__ 

প্রেমের কাছে সব ধূলসমান-__প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই 
ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই যুক্তি । এই ত পুজো, নরনাঁবী- 

শরীরধারী প্রতৃর পূজো, আর যা কিছু “নেদং যদিদমুপামতে”। 
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এই তআরন্ত, এরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো 

না? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য ! 

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাঁদম্পর্শে লোকে দেখব পাঁয় 

কিনা। এরি নাম জীবনুক্তি, যখন সমস্ত “আমি” স্বার্থ চলে 

গেছে। | 

ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। 

তুমি যদি পার ত কলিকাতায় এসে আরও কতকগুলো 

ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফণ্ড তুলে তাদের দু-এক জনকে 

নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক জায়গায়_আঁবার এক জায়গায় 

যাও! এ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি 

11)81960 ( তত্বীবধাঁন ) করে বেড়াও-_ ক্রমে দেখবে যে, এ 

কাধাটা 1১৩04106776 (স্থায়ী ) হবে_ সঙ্গে সঙ্গে ধর্শ ও বিছ্া- 

গ্রচার আপনা আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে বিশেষ 

লিখেছি । এ রকম কাঁজ করলেই আঁষি মাথায় করে নাচি-_ 

ওয়! বাহাঁদুর। ক্রমে দেখবে এক একট! ডিষ্রিক্ট (জেল! ) এক 

একটা ০৪7৮৪ ( কেন্দ্র ) হবে_0972081)606 ( স্থায়ী )। আমি 

শীঘ্বই 1১181 ( সমভূমি )এতে নীবছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে 

মরব, এখানে ম্েয়েমানতষের মত বসে থাকা কি আমার 

সাজে? ইতি 

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 
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(৯৫) ইং 
ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত 

আ'লমোড়। 

২০শে জুন, ১৮৯৭ 

প্রিয় মিস নৌবল্, 

তোমাকে অকপট ভাবে জানাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি 

কথা আমার নিকট মূল্যবান এবং প্রত্যেকখানি চিঠি বন্থ 

আকাজ্কিত ধন। যখনই ইচ্ছা ও স্থযোগ হবে তখনই তুমি 

নিঃসক্কোচে লিখে। এবং জেনো যে, তোমার একটি কথাও 

ভূল বুঝব না, একটি কথাঁও উপেক্ষা করব ন। আমি অনেক 
কাল কাজের কোঁন খবর পাই নি। তুমি আমায় কিছু জানাতে 

পার কি? ভারতে আমাকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক 

না কেন আমি এখানে কোন সাহায্যের আশা রাখি না। তর! 

বড়ই দরিদ্র! 

তবে আমি নিজেও যে ভাবে শিক্ষালীভ করেছিলাম ঠিক 

সেই ভাবেই গাছের তল। আশ্রয় করে এবং কোন 'প্রকাঁরে 

অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থথ করে কাজ শুরু করে দিয়েছি। কাজের 

ধারাও অনেকট। বদলেছে । আমার কয়েকটি ছেলেকে ছুভিক্ষ- 

পীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি । এতে যাছুমন্ত্রের মত কাঁজ হয়েছে। 

আমি দেখতে পাচ্ছি-_আর আমার চিরকালের ধারণীও ছিল 

তাই-_যে, হৃদয় এবং শুধু হৃদয়ের ভেতর দিয়ে জগতের 

মর্মস্পর্শ করতে পাঁর। যাঁয়। স্থতরাঁং বর্তমীন পরিকল্পন। এই 

যে, বহুসংখ্যক যুবক গড়ে তুলতে হবে--( উচ্চশ্রেণীকে নিয়েই 
২৩৩ 
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আবরম্ত করব, নিয়শ্রেণীকে নয়) ওদের জন্য আমাঁক্ম একটু 
অপেক্ষা করতে হবে )_এবং কোন একটি টা তাঁদের 

জনকয়েককে পাঠিয়ে দ্রিয়ে আমার প্রথম অভিযান শুর! করব। 

ধর্মরাজ্যের এই পথনিশ্নীতার৷ যখন পথ পরিক্ষার করে 'ফেলবে 

তখন তত্ব ও দর্শন বলার সময় আসবে। 

জনকয়েক ছেলে ইতোমধ্যেই শিক্ষা পাচ্ছে; কিন্ত কাজের 

জন্য যে জীর্ণ আশ্রয়টি আমরা পেয়েছিলাম তা বিগত ভূমিকম্পে 

ভেঙ্গে গেছে; তবে বাচোয়া এইটুকু ষে ওট। ভাঁড়াবাড়ী ছিল। 

যাক, ভাববার কিছু নেই; বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও 

কাজ চালিয়ে যেতে হবে ।"..এ পধ্যন্ত আমাদের সম্বল শুধু 

মু্ডিত মস্তক, ছেঁড়া কাপড ও অনিশ্চিত আহার । কিন্তু এই 
পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যক এবং পরিবর্তন হবেও নিশ্চয়; 

কারণ আমর! মনে-প্রাণে এই কাজে লেগেছি |". 

সত্য বটে যে, এদেশের লোকের ত্যাগের বস্ত নাই বললেই 

চলে। তবুত্যাগ আমাদের মজ্জাগত। যেসব ছেলের! শিক্ষা 

পাচ্ছে, তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ, 

ইঞ্ধিনিয়ার ছিল। ভারতে উহা একটি উচ্চ পদ। সে 

খড়কুটোর মত তা ত্যাগ করেছে।'..আমার অসীম ভালবাসা 

জানবে । ইতি 
তোমাদের সত্যাবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 
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(৯৬) 

স্বামী ব্রহ্মীনন্দকে লিখিত 

আলমোঁডা 

২০শে জুন, ১৮৯৭ 

অভিন্নহৃদয়েষু, 

তোঁমার শরীর পূর্ববাপেক্ষ। ভাল আছে শুরনিয়। স্থুখী হইলাম। 

যোগেন ভায়ার কথাবান্কা। তিনি সঠিকে কন না, এজন্য সে- 

সকল শুনিয়া কোনও চিন্তাও করি না। আমি সেবেস্থবে 

গেছি। শরীরে জোঁরও খুব); তৃষ্ণ! নাই, আর রাত্রে উঠিয়। 

প্রস্রাব বদ্ধ'* কোমরে বেদনা-ফেদনা নাই; লিভাঁরও ভাল । 

শশীর ওঁষধে কি ফল হল বুঝতে পারলাম না--কাঁজেই বন্ধ । 

আম খুব খাওয়া যাচ্ছে । ঘোঁড়াচড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে 

কুড়ি-ত্রিশ মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছু মাত্র বেদনা 

বা 95119096101) (অবসাদ) হয়না। দভ্বধ একদম বন্ধ করেছি 

_-পেট মোটার ভয়ে। কাল আলমোডায় এসেছি । আর 

বাগানে যাব না।...বাড়ী ভাডা-টাড়া যা করতে হয় করবে; 

এতে আর অত জিজ্ঞাসা-পড়। কি করছ! শুদ্ধানন্দ লিখছে 

কি 1$0.০০1:7৪  %27806109 07? 19010109 পাঠ হচ্ছে। 

ওসব কি 11077801789 ( অসার জিনিস) ক্লাশে পড়ান? এক- 

সেট 115810৪ ( পদার্থবি্য। ) আর 01)9101909র ( রসায়নের ) 

সাধারণ মন্ত্র ও একটা €918০০০ ( দূরবীক্ষণ ) ও একটা 

1101070500198 ( অণুবীক্ষণ ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। 

শশীবাবু সপ্তাহে একদিন এসে 000810196 080608] ( ফলিত 
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বূনায়ন )-এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন 

[15919 ইত্যাদির গপর। আর বাঙ্গীল ভাষায় ষে সকল উত্তম 

১016116160 ( বিজ্ঞান-সন্বন্ধীয়)) পুস্তক আছে তা সব বি নেবে ও 

পাঠ করাবে । কিমধিকমিতি 

( ৯৭) 

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবন্তীকে লিখিত 

গু নমো ভগবতে বামকজ্তায় 

বিবেকানন্দ 

আলমোভা 
৩রা জুলাই, ১৮৭৭ 

যস্য বীধ্যেণ কৃতিনে। বয়ং চ ভুবনানি চ। 
রামকৃষ্ণং সদ] বন্দে শর্ববং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্ ॥ 

“প্রভবতি ভগবান বিধি”-রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ 

প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্তমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয়- 

প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধন: কলহ ইতি মতা যতশ্বা যুম্মন্ 
শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরিগুরেরিষ্ৎ শিখরম্। 

যছুক্তং “তত্বনিকষপ্রাবা বিপদ্দিতি” উচ্যেত তদপি শতশ: 

“তৎ ত্বমসি” তত্বাধিকারে । ইদমেব তন্লিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। 

ধন্যং কস্তাপি জীবনং তলক্ষণাক্রান্তন্ত । অরোচিষুট অপি 

নিদ্দিশীমি পদং প্রাচীনং_“কাঁলঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষাতাম্” ইতি । 

সমারঢক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রামাতাং তন্দির্ভরঃ। পূর্বাহিতো 
বেগঃ পারং নেস্ততি নাবম্। তদেবোক্তং,_-“তত স্বয়ং যৌগলংসিদ্ধঃ 

কালেনাত্মনি বিন্দতি।” “ন ধনেন ন প্রজয়৷ ত্যাগেনৈকে 
অমুতত্বমানশু:» ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে | তদ্বৈরাগ্যং 
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বন্তশূন্যং বস্তভৃতং ব|| প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোইপি 

কীটভক্ষিতমন্তিষ্কেন বিন; যগ্যপরং তদেদং আপততি,_ত্যাঁগঃ 

মনল: সঞ্ধোচনং অন্যম্মাৎ্ বস্তরনঃ, পিগ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। 

সর্বেশ্বরস্ত ব্যক্তিবিশেষে। ভবিতুং নাহতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ম্। 

আত্মেতি বৈরাগাবতো৷ জীবাত্মা ইতি নাঁপছ্যতে, পরস্ত সর্বগঃ 

সর্ববান্তধ্যামী সর্ধশ্তাজ্ব্ূপেণাঁবস্থিতঃ সর্েশ্বর এব লক্ষ্যীকৃতঃ | 

স তু সমষ্টিবূপেণ সর্ধবেষাং প্রতাক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ 

স্বরূপত: অভেদভাবাৎ তয়ো; সেব। প্রেমবপকম্মণোর্ভেদ্ঃ | 

অয়মেব বিশেষ:-_জীবে জীববুদ্ধা। য! সেব। সমপিতা সা দয়া, ন 

প্রেম, যদাত্ববুদ্ধ| জীব: সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্না হি 

প্রেমাম্পদত্বং শ্রুতি্থতি প্রতাক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্ যুক্তমেব যদবাদীৎ 
ভগবান্ চৈতন্যঃ প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বেতবাদিত্বাৎ 

তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তে জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ  সমীচীনঃ। 

অস্মীকন্ত অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ির্বদ্ধনাঘ ইতি। তদন্মাকং প্রেম 

এব শরণং, ন দয়।। জীবে প্রযুক্ত; দয়াশব্দোহপি সাহপসিকজল্লিত 

ইতি মন্তামহে। বযুং মন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; 

নানুকম্পান্ুভূতিরম্মীকং অপি তু প্রেমী্ুভবঃ স্বানভবঃ সর্ব্বশ্মিন্। 

সৈব সর্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরজকরী প্রপঞ্চা- 

বশ্ন্তাব্যত্রিতাপহরণকরী সর্ধবস্তস্বরূপপ্রকাঁশকরী মায়াধবাস্ত- 

বিধ্বংসকরী আব্রহ্গস্তম্বপর্যযস্তস্বাত্ুবূপপ্রকটনকরী প্রেমান্তভৃতি- 
ধরাগ্যরূপা ভবতু তে শশ্মণে শর্মন্। 

ইত্যন্থদ্িবসং প্রার্থয়তি 

ত্বয়ি ধূতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দ: 
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€ নমে। ভগবতে রামকষ্ণায় 

যাহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্ধী, সেই 
শিবন্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকুঞ্ণকে অ।মি সদ! বন্দনা করি । 

হে আযুম্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে সকল শান্সকার উদ্ভোগশীল নহেন, 

'ীহারা বলেন ভগবত-বিধিই প্রবল, তিনি যাহা করেন তাহাই 
হয়; আর যাহার! উদ্যোগী ও কর্শাকুশল, তাহার! পুকষকারকেই 

শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকাঁরকে ছুঃখ-প্রতীকারের 

উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার 

কেহ কেহ ব! দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাহাদের বিবাঁদ 

কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা! জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের 
সর্ধবোচ্চ শিখরে আরোঁহণের জন্য যতু কর। 

“বিপদই তত্জ্ঞানের ' কষ্টিপাথর-স্বরূপ”, নীতিশাস্ত্রে এই যে 

বাকা কথিত হইয়াছে, “তত্বমসি' জ্ঞান সন্বন্ধেও সে কথা শত 

শত বার বল! যাইতে পাঁরে। ইহাই (অর্থাৎ, বিপদে 
অবিচলিত ভাবই ) বৈরাগ্যব্ূপ রোগের নিদান অর্থাৎ 

লক্ষণ-স্বরূপ । 

ধন্য তিনি, ধাহার জীবনে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ 

পাইয়াছে। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন 
উক্তি তোমায় বলিতেছি, “কিছু সময় অপেক্ষা কর।” ড় 

চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে উহার উপর নির্ভর 

করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রীম কর; পূর্ধের বেগই নৌকাকে পারে 
লইয়া! যাইবে । এই জন্যই বল! হইয়াছে, “যোগে সিদ্ধ হইলে 
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কালে আত্মায় আপন৷ আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া 

থাকে ।” আর এই যে কথিত হইয়াছে, “ধন বা সন্তান ছার! 

অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব 

লাভ হয়,” এখানে “ত্যাগ” শবের দ্বারা বৈবাগ্যকে লক্ষ্য করা 

হইয়াছে । সেই বৈরাগ্ ছুই প্রকার হইতে পারে, হয় বস্তশূন্য 

বা অভাবাত্মক, নয় বস্তভৃত বা ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য 

অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তি্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই 

তল্লাভে যত্ব করিবে না। আর ঘদ্দি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, 

তবে এই দীড়ায় যে, ত্যাগ অর্থে অন্যবস্তসমূহ হইতে মনকে 

সরাঁইয়। আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংগৃহীত ও নংলগ্ন কর! । 

সর্ষেশ্বর যিনি,' তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন ন।, তিনি 

সকলের সমষ্টিম্বূপ। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্ম! বলিতে 

জীবাত্ম। বুঝায় না, কিন্তু সর্বব্যাপী, সর্ববান্তরধ্যামী, সকলের 

আঁত্বীরূপে অবস্থিত সর্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে । তিনি সমষ্িরূপে 

সকলের প্রত্যক্ষ । অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপত: অভিন্নঃ 

তখন জীবের সেব। ও ঈশ্বরে প্রেম ছুই একই । বিশেষ এই, 

জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা কর৷ হয় তাহ! দয়া, প্রেম নহে; 

আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা কর! হয় তাহা প্রেম। 

আত্মা যে সকলেরই প্রেমাম্পদ তাহ! শ্রুতি, স্থৃতি, প্রত্যক্ষ, 

সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে । এই জন্যই ভগবান 

চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ 

দিয়াছিলেন, তাহ! যৃক্তিযুক্ত। তিনি দ্বৈতবাদ্দী ছিলেন; অতএব 

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত__-যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সুচনা করে__ 
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“তাহা সমীচীনই হইয়াছে । অদ্ৈতনিষ্ট আমাদের কিন্তু জীববু্ধি 

বন্ধনের কাঁরণ। অতএব আমাদের অবলম্বন-- প্রেম, দয়া 

নহে। জীবে প্রযুক্ত “য়া” শব্দ আমাদের বোধ হয় জোর 

করিয়া বল। মাত্র। আমর! দয়া করি না, সেবাঁ করি। 

কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই; 

তৎপরিবর্তে আমর! সকলের মধ্যে প্রেমানভৃতি ও আত্মান্তভব 

করিয়া থাকি। 

হে শর্শন্ (ব্রাহ্মণ), সেই বৈবাঁগ্যবূপ প্রেমাছভব, যাহাতে 

সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহ! দ্বারা ভবরোগ 

আরোগ্য হয়, যাহা দ্ারা--এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার 

উপায় নাই-_সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা সমুদয় বস্তুর 

প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পার৷ যাঁয়, যাঁহ! দাঁর1 মাঁয়ারূপ অন্ধকার 

একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আব্রহ্গস্ত্* সমুদয় 

জগৎকেই আত্মম্বরূপ বলিয়া বোঁধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাঁণের 

জগ্ভ তোমার হৃদয়ে উদ্দিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি 

চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থন। করিতেছে । 

(৯৮) ইং 
ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত 

আলমোড়া 
৪ঠ1 জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় মিস্ নোবল্, 

আশ্চধ্যের কথা, আজকাল ইংলগ্ড হতে আমার উপর 

ভাল ও মন্দ ছুই প্রকার প্রভাবেরই ক্রিয়৷ চলেছে) প্রত্যুত 
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তোমার চিঠিগুলি উত্সাহ ও আলোকপূর্ণ এবং তারা আমার 

হদয়ে বল ও আশার সঞ্ধার করে__-আর আমার হৃদয় এখন 

এপ্স জন্য বড়ই লালায্িত। প্রতুই জানেন। 

আমি যদিও এখনও হিমালয়ে আছি এবং আরও অন্ততঃ এক 

মাস থাকব, আমি আসার আগেই কলকাতায় কাজ শুক করে 

দিয়ে এসেছি এবং প্রতি সপ্তাহে কাজের বিবরণ পাচ্ছি। 

এখন আমি ছুতিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি এবং জন কয়েক 

যুবককে ভাবী কাজের জন্য গডে তোল ছাঁডা শিক্ষাকাষ্যে 

অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারি নি। অন্নসংস্থানের 

ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। 

আর যদিও এ যাবৎ অতি সামান্য ভাবেই কাজ করতে পারছি, 

তথাপি অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাচ্ছে । বুদ্ধের পরে এই আবার 

প্রথম দেখা যাচ্ছে ষে, ব্রাহ্মণসস্তানেরা অস্ত্যজ বিস্থচিকা রোগীর 

শয্যাপার্থে সেবায় নিরত রয়েছে । 

ভারতে বক্তৃত। ও অধ্যাঁপনায় বেশী কাজ হবে না। এখন 

প্রয়োজন সক্রিয় ধশ্মের। আর মুসলমানদের কথায় বলতে 

গেলে “খোদার মঙ্জী হলে আমি তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর । 

"আমি তোমাদের সমিতির কাধ্যপ্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ 
একমত ; এবং ভবিষ্যতে তুমি যাই কর না কেন তুমি ধরে নিতে 

পার যে, তাতে আমার সম্মতি থাকবে । তোমার ক্ষমতা ও 

সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ইতোমধ্যেই আমি 
তোমার নিকট অশেষ খণে বদ্ধ হয়েছি এবং প্রতিদিন তুমি 

আমার খণভার বাড়িয়েই যাচ্ছ। এইটুকুই আমার সান্বন! 
২৪১ 
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যে, এই সমস্তই পরের জন্য । নতুবা উইম্বল্ডমের বন্ধুরা 
আমার প্রতি যে অপূর্ব অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমি 

মোটেই তার উপযুক্ত নই। তোমর! ইংরজেরা নপ বড় 

স্থির ও বড় সাচ্চা-তগবান তৌমাদ্দিগকে সর্বদা 'আশীর্বাঁদ 

করুন। আমি দ্র থেকে প্রতিদিন তোমার অধিকতর 

গুণগ্রাহী হচ্ছি । দয় করে _-কে আমার চিরন্ষেহ জানাবে এবং 

তথাকার পব বন্ধদের জানাবে । আমার অসীম ভালবাস! 

জেনে।। ইতি 

তোমাদের চিরসত্যাবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

(৯৯ )ইং 

মিস্ মেরী হেলকে লিখিত 

আলমোড়। 

৭ই জুলাঁই, ১৮৯৭ 

প্রিয় ভন্মি, 

তোমার পত্রখানি পড়ে উহার অন্তরালে একটি নৈরাশ্ট- 

ব্যগক ভাব ফল্তনদীর মত বইছে দেখে বড় দুঃখিত হলাম, 

আর উহার কারণট। কি তাঁও আমি বুঝতে পারছি। তুমি 
যেআমাঁকে সাবধান করে দিয়েছ তাঁর জন্য প্রথমেই তোমায় 

বিশেষ ধন্যবাদ; তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ 

বুঝতে পারছি । আমি রাজা অজিৎ সিংহের সঙ্গে ইংলগ্ডে 
যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ভাক্তারেরা অনুমতি দিলে 

না, কাজেই যাওয়া ঘটল ন1। হারিয়েটের সঙ্গে তার দেখা 
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হয়েছে জানতে পারলে আমি খুব খুশী হ'ব। তিনিও, তোমাদের 

যার সঙ্গেই হোক না কেন দেখা হলে, খুব আনন্দিত হ'বেন। 

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের খগ্ডিতাংশ 

(০061৭ ) পেয়েছি; তাতে দেখলাম মাঁকিন রম্ণীগণ সম্বন্ধে 

আমার উক্তিসূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে__ 
আরও তাতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে 

জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার আবার জাত হারাবার ভয় 

- আমি যে সন্যাসী। 

জাত ত কোনরকম যায়ই নি বরং সমুদ্্রধাত্রার উপর সমাজের 

যে একটা বিরুদ্ধ ভাঁব ছিল, আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার 

দরুন তা অনেকটা নষ্টই হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচাত 

করতে হয় তা হলে ভারতের অর্দেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় 

শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে হ'বে। তা 
ত হয়ই নি, বরং আমি সন্ন্যাস নেবার পূর্বে আমার যে জাতি 

ছিল সেই জাতিতুক্ত এক প্রধান রাজা আমাকে সম্মান প্রদর্শনের 

জন্য একটি সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন; তাতে 

এ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। অপর 

দিক থেকে ধরলে আমর! সন্স্যাসীর। ত নারায়ণশ__দেবতারা 

সামান্য নরলোকের সঙ্গে একত্রে খেলে তাদের মধ্যাদাহানি হয়। 

আর প্রিয় মেরি, শত শত রাঁজার বংশধরের| এই পা! ধুইয়ে 

মুছিয়ে দিয়েছে, পূজে! করেছে-_আর সমস্ত দেশের ভিতর যের়প 
আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর 

এরূপ কারও হয় নি। 
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এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বান্তায় বেরুতে গেলেই 

এত লোকের ভিড় হত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার 

হত-_জাতিচ্যুত করাই বটে । অবশ্য আমার রা 

মিশনরি ভায়াদ্দের বেশ শক্তিক্ষয় করে দিয়েছে। আত্ম এখানে 
তাদের পোছে কে? তাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে সেই 

সম্বন্ধেই যে আমাদের খেয়াল নেই! 

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরি ভায়াদের সম্বন্ধে এবং 

ইংলিস চাঁ্চের অস্তভূক্ত ভদ্র মিশনরিগণকে বাদ দিয়ে__ 
সাধারণ মিশনরির দল কোন্ শ্রেণীর লোক হতে সংগৃহীত 
তৎসন্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার সেই 

চাচ্চের অতিরিক্ত গোঁড়া স্্রীলৌকদের সম্বন্ধে এবং তাঁদের পর- 

কুৎসা স্থষি করবার শক্তি সন্বন্ধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল । 
মিশনরি ভায়াব। আমার আমেরিকার কাঁজট। নষ্ট করবাঁর 

জন্য এইটিকেই সমগ্র মাকিন রমণীগণের উপর আক্রমণ বলে 

ঢাক পেটাচ্ছে-_-কাঁরণ তাঁরা বেশ জানে শুধু তাঁদের বিরুদ্ধে 
কেউ কিছু বললে যুক্তরাজ্যের লোকেরা খুশীই হবে। প্রিয় 

মেরি, ধর ঘদি হয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথ। 

বলেই থাঁকি--তারা আমাদের মা! বোনদের রিরুদ্ধে যে সব 

কথ। বলে, তাতে কি তার লক্ষ -ভাগের 'এক ভাঁগেরও প্রতিশোধ 

হয়? ভারতবাসী “হিদেন* ( বিধন্মী )--আমাদের উপর থুষ্টান 

ইয়াঙ্কি নরনাঁরী যে ঘ্বণ। পোষণ করে তা ধৌত করতে বরুণ 

দেবতার সব জলেও কুলোয় না--আর আমরা তাদের কি 

অনিষ্ট করেছি? অপরে সমালোচনা করলে ইয়াস্কিরা ধৈর্যের 
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সহিত তা৷ সহা করতে শিখুক, তাঁরপর তারা অপরের সমীলোচনা॥ 

করুক। এটি একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত সর্বজনবিদিত সত্য যে, 

যার! সর্ধবদ] অপরকে গালিগালাজ দিতে প্রস্তুত তারা৷ অপরের 

এতটুকু সমীলোচনাঁর ঘ! সহা করতে পারে না। আর তারপর 

তাদের আমি কি ধাব ধারি! তোমাদের পরিবার, মিসেস্ 

বুল, লেগেটরা এবং আর কয়েকজন সহদয় ব্যক্তি ব্যতীত 

আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে? কে আমার 

ভাবগুলি কাধ্যে পরিণত করবার সাহায্য করতে এসেছিল? 

আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মীকিনেরা 

অপেক্ষীকৃত উদার ও ধর্মপ্রাণ হয়_তার জন্য আমেরিকায় 

আমার সমুদয় শক্তি ক্ষয় করে এখন আমি মৃত্যুর দারে 

অতিথি ! 

ইংলগ্ডে আমি কেবল ছমাস কাজ করেছি-_একবার ছাড়! 

কখনও কোন নিন্দার রব উঠেনি_সে নিন্দারটনাও একজন 

মাকিন রমণার কাজ-_এই কথা জানতে পেরে ত আমার 

ইংরেজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ ত কোন রকম 

হয়ই নি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিস চাচ্চের পাঁদরি 

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন আর না চেয়েই আমি আমার 
কাঁজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম এবং নিশ্চিত আরও 

পাব। ওখানকার একট সমিতি আমার কাধ্যের প্রসার লক্ষা 

করে আনছে এবং উহার জন্য পাহাযোের যোগাড করছে। 

তথাকার চার জন সম্্ীস্ত ব্যক্তি আমার কাধ্যের সাহায্যের জন্য 

সব রকম অন্থবিধা সহা করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 
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এসেছেন। আরও অনেকে আসবার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এব 

পর যখন যাৰ আরও শত শত লোক প্রস্তত হবে। 

প্রিয় মেরি, আমার জন্য কিছু ভয় করো! না। মাফিণের। 

বড় কেবল ইউরোপের হোটেলওয়াঁলা ও কোঁটিপতিদের চোখে 
এবং নিজেদের কাছে । জগত্টাতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে__ 

ইয়ান্কিরা চটলেও আমার জগতে স্থানের অভাব হবে না। 

যাই হোক না কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি তাতে আমি 

সম্পূর্ণ সন্তষ্ট আছি। আমি কখনও কোঁন জিনিস মতলব করে 

করি নি। আপনা-আপনি যেমন যেমন স্থযোগ এসেছে আমি 

তারই সহায়তা নিয়েছি । কেবল একটা ভাব আমার মস্তিষ্কের 

ভিতর ঘুরছিল-_ভাঁরতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা 

যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া । আমি সে বিষয়ে কতকট৷ 

কৃতকাধ্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো! 

যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুভিক্ষ, ব্যাধি ও 
ছুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাঁজ করছে, কলেরা-আব্রান্ত “পারিয়াঁ"র 

মাছুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রাধা করছে 

এবং অনশনক্রিষ্ট চগ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে__আর 

প্রভু আমার এবং তাদের জন্য সাহাধ্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের 
কথ। আমি কি গ্রাহা করি? সেই প্ররেমাম্পদ প্রভূ আমার 

সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলগ্ডে, যেমন 

যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম__কেউ আমায় 

চিনত না_-তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না 

বলে তাতে আমার কি এসে যায়__ওরা ত খোকা! ওরা 
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'মার ওর চেয়ে বেশী বুঝবে কি করে? কি! আমি পরমাত্মীকে, 
সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পাথিব বস্ত যে অসার তা প্রাণে প্রাণে 
উপলব্ধি করেছি-__আমি সামান্য বালকের কথায় আমার নিদ্দিষ্ট 

পথ থেকে চ্যুত হব?__আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয়? 
আমাকে আমার নিজের সম্দ্ধে অনেক কথ বলতে হল 

_কাঁরণ তোমাদের কাছে না বললে যেন আমার কত্তব্য 

শেষ হত ন|। আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে । 

জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে । আমার নিজের 

মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক স্থখের 

কথনও প্রার্থনা করি নি। আমি দেখতে চাই যে, আমার মন্ত্রট। 

বেশ দৃঢ়ভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা ঘখন নিশ্চিত 

বুঝব যে, লোককল্যাঁণকল্পে অন্ততঃ ভারতে এমন একট। যন্ত্র 

প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে 

না, তখন ভবিষ্যতের চিন্ত। ছেডে দিয়ে আমি ঘুমুবো। আর 

নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন 

এবং যে একমাত্র ভগবানের অগ্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই 

ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি 

এবং সহস্র যন্ত্ণ। ভোগ করি; আর আমার সর্বাধিক উপাস্য 

দেবতা হবেন আমার পাঁপী-নারায়ণ, আমার তাপী-নারায়ণ, 

আমার সর্ববজাঁতির সর্বজীবের দরিভ্রনারাঁয়ণ। 

“যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, ধিনি সব হাত দিয়ে 

কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি ধাঁর একাঙ্গ, তারই 
উপানন। কর এবং আর সব প্রতিম| ভেঙ্গে ফেল। 
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, “যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কাঁটি সর্ববরূপী, 

সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয, সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসন। কর এবং 

আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল। 

“যাতে পূর্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গসনাগমন 
নাই, যাঁতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্বদা! অখগুত্ব লাভ করছি 

এবং ভবিষ্ততেও করব, তারই উপাসন। কর এবং আর সব 

প্রতিম। ভেঙ্গে ফেল। 

“হে মূর্খগণ, যে সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাহার অনস্ত 
প্রতিবিষ্ে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাকে ছেড়ে তোমর। কাল্পনিক 

ছাঁয়ার পেছনে ছুটেছ! তীার_-০মই প্রত্যক্ষদেবতারই-_ 

উপাসন! কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।” 

আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে 

কিছু না চেপে বলে যেতে হবে; ওতে কারও হৃদয়ে আঘাত 

লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে 

না। অতএব প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে যাই বের হোক 

না কেন কিছুতেই ভয় পেয়ো না। কারণ যে শক্তি আমার 

পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, ত। বিবেকানন্দ নয়__তা। স্বয়ং প্রভু, 

কিসে ভাল হয়, তিনিই বেশী বোঝেন। যদ্দি আমায় 

জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয় তা হলে তাতে জগতের অনিষ্টুই 

হবে। অধিকাংশ লোক য1? বলে ত৷ ভূল, কারণ দেখতেই 

পাওয়া যাচ্ছে যে জগৎ শাসন করছে তারাই, অথচ জগতের 

অবস্থা অতি শোচনীয়। যে কোন নৃতন ভাব প্রচারিত হবে 

তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগবে ; সভ্য ধার! তার। শিষ্টাচারের 
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সীম] লঙ্ঘন ন। করে উপহাসের হাসি হাসবেন, আর যারা, 

সভ্য নয় তার। শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চীৎকার করবে ও কুৎসিত 

নিন্দা রটাবে। 

সংসারের এসব কীটদেরও একদিন খাড়া হয়ে দাড়াতে 

হবে_ জ্ঞানহীন বালকদেরও একদিন জ্ঞানালোক পেতে হবে। 

মাকিনের। অত্যদয়ের নৃতন স্ুরাপানে এখন মন্ত। অভ্যুদয়ের 

শত শত বন্ত। আমাদের দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। 

তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি য। বালক প্রকৃতির জাঁতিবা 

বুঝতে এখন অপমর্থ। আমর। জেনেছি, এ সবই মিছে; এই 

বীভৎন জগৎ মায়৷ মাত্র__ইহা ত্যাগ কর এবং স্তরখী হও। 

কামকাঞ্চন ত্যাগ কর__অন্য পথ নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুক সম্বন্ধ, 

টাকাকড়ি এইগুলি মৃত্তিমান পিশাচন্বর্ূপ। সাংসারিক প্রেম 

য| কিছু, সব দেহ থেকেই প্রস্থত_ নিশ্চিত জেনো এ প্রেম 
দেহগত, ত! ছাড় আর কিছুই নয়। কামকাঞ্চনসন্বন্ধ সব 

ছেড়ে দাও_ এগুলি যেমন চলে যাঁবে অমনি দিব্যদৃষ্টি খুলে 

যাবে_ আধ্যাত্মিক সত্য সব সাক্ষাৎকার করবে; তখন আত্মা 

তাঁব অনস্ত শক্তি পুনঃপ্রাঞ্ত হবেন। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল 

হারিয়েটের সঙ্গে দেখা করবার জন্ত ইংলগ্ডে যাই ।_-আমার 
আর একটি মাত্র ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের চাঁর 

বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা) আমার সে ইচ্ছা পুরণ 
হবেই হবে। ইতি 

তোমাদের চিরস্সেহাকদ্ধ 

বিবেকানন্দ 
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স্বামী ব্রন্মানন্দকে লিখিত 

ও নমে! ভগবতে রাঁমরুষ্ণায় 

আলমোড়। 

১০ ই জুলাই, ১৮০৭ 

অভিন্নহৃদয়েষু, 
আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্তের যে 7001 ( প্রুফ ) 

পাঠাইয়াছিলে, তাহ! সংশোধন করিয়া পাঠাইলাঁম। [80168 

8100 7:0%019610)9 ( নিয়মাবলী )টকু- যেটুকু আমাদের 20906177 

|)]1-এ ( সভায়) মশায়র] পড়িয়াছিলেন-__ভ্রমপূর্ণ। বিশ্যে যত্রের 

সহিত সংশোধিত করিয়া পুনমূ্্রিত করিবে, নহিলে লোক 

হাঁসিবে। 
বহরমপুরে যে প্রকাঁব কাঁধা৯ হইতেছে, তাহ! অতীব স্বন্দর। 

এ সকল কাধ্যের দ্বারাই জয় হইবে-_মতাঁমত কি অন্তর স্পর্শ 

করে? কাধ্য কার্যা__জীবন জীবন__মতে-ফতে এসে যায় কি? 

ফিললফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আঁলোচাল, কলা, মূলো-__-এ 

সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্দশ_-পরোৌপকারই এক সার্বজনীন 

মহাত্রত। আবাঁলবুদ্ধবনিতা, আচগ্ডাল, আপশু সকলেই এ 

ধশ্ম বুঝিতে পারে। শুধু 1790০ ( নিষেধাত্মক ) ধর্ে কি 

কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথ কয় 

৯। স্বামী অখগানন্দেব উদ্মে সম্পাদিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম 

দ্ুভিক্ষকাধ্য। 

২৫০ 



পত্রাবলী 

না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? 

তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, 

চাঁর ঘণ্ট! ধ্যান কর, আট ঘণ্ট। ঘণ্ট। বাজাও-_-"মধু, তা 
কার কি?” এ যে কাজ অতি অল্পও হল, ওতে বহরমপুর 

একেবারে কেনা! হয়ে গেল-এখন যা বলবে, লোকে তাই 

শুনবে। এখন রামকুষ্জ ভগবান” লোককে আর বোঝাতে 

হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কম্ম-_কথায় কি চিড়ে 

ভেজে? এ রকম যদ্দি দশট। ডিগ্রিক্টে ( জেলায় ) পারতে, তাহলে 

দশটাঁই কেন। হয়ে যেত। অতএব বুদ্ধিমান, এখন এ কম্মবিভাঁগটার 

উপরই খুব ঝৌক, আর এটারই উপকারিত! বাড়াতে প্রাণপণে 

চেষ্টা কর। কতকগ্তল! ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঁঠাঁও__আলখ 

জাগিয়ে টাকাপয়সা, ছেড়। কাপড়, চাঁলডাল, যা পায় নিয়ে 

আস্থক, তারপর সেগুলো ডিগ্রিবিউট (বিতরণ ) করবে। এ 

কাজ, এ কাজ। তারপর লোকের বিশ্বাস হবে, তারপর যা 

বলবে শুনবে । 

কলিকাতীয় মিটিং-এর খরচ-খরচ। বাঁদে য। বাঁচে এ 1410106- 

এতে ( ছুভিক্ষে ) পাঠাও বা কলিকাতাঁর ভোমপাঁডা, হাঁডিপাডা 

ধ| গলিঘুজিতে অনেক গরীব আছে, তাঁদের সাহাষ্য কর-_ 

হল্ ফল্ ঘোড়ার ভিম থাক্, প্রন যা করবার তা করবেন। 

আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে ।"-' 

মেটিরিয়াল ( মালমসলা ) যোগাড় করছ না কেন? 

আমি এসে নিজেই কাগজ ৪৮৪:% € আস্ত ) করব । দয়। আর 

ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়; লেকৃচাঁর, বই, ফিললফি সব তার 
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নীচে । শশীকে এ রকম একট! কর্মবিভাগ গরীবদের [সাহাঁষ্যের 
জন্য করতে লিখবে । আর ঠাকুরপূজো-ফুজোতে যেখ টাঁকা- 
কড়ি বেশী ব্যয় না করে। . তুমি মঠের ঠাকুরপূজোর খরট দু-এক 

টাকা মাসে করে ফেলবে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেত মার 

যাচ্ছে ।-*শুধু জল-তুলসীর পুজো করে ভোগের পয়সাটা 
দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে_-তা হলে 

সব কল্যাণ হবে। যোৌগেনের শরীর এখানে খারাপ 

হয়েছিল, সে আজ যাত্র! করিল__কলিকাঁতায়। আমি কাল 

পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। আমার ভালবাস। জানিবে 

ও সকলকে জানাইবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১০১) ইং 
মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখিত 

আলমোড়া 

১০ই জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় জো-জে, 

তোমার চিঠিগুলি পড়ার আমার ফুরসৎ আছে, এটা যে তুমি 
আবিষ্ধার করে ফেলেছ এতে আমি খুশী আছি। 

বক্তৃতা ও বাগ্মিতা করে করে হয়রান হয়ে পড়ায় আমি 

হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছি । ডাক্তাররা আমায় খেতড়ির রাজার 

সঙ্গে ইংলগ্ডে যেতে না দেওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত; আর ষ্টাডি 

এতে ক্ষেপে গেছে ! 
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সেভিয়ার দম্পতী সিমলাতে আছেন, আর মিস্ মূলার এখানে 

আলমোড়ায়। | 

প্লেগ কমেছে ; কিন্তু হুভিক্ষ এখনও এখানে চলছে, অর্ধিকন্ত 

এযাবৎ বুষ্টি না হওয়ায় উহা! আরে! কর!লরূপ ধারণ করবে 
বলে মনে হচ্ছে। নু 

আমাদের কম্মীর। ছুভিক্ষগ্রস্ত বিভিন্ন জেলায় যে কাজে নেমেছে 

এখান থেকে তার পরিচালনায় আমি খুবই ব্যস্ত আছি। 

যেমন করেই হোঁক তুমি এসে পড $ শুধু এইটুকু মনে রেখো-_ 
ইউবরোপীয়দের ও হিন্দুদের ( অর্থাৎ ইউরোপীয়ের। যাঁদের 'নেটিভ, 

বলেন তাদের ) বসবাসের ব্যবস্থা যেন তেল-জলের মত) 

নেটিভদ্বের সঙ্গে মেলা-মেশ। করা ইউরোপীয়দের পক্ষে সর্বনেশে 

ব্যাপার। (প্রাদেশিক ) রাজধানীগুলোতে পধ্যন্ত বলবার মত 

কোন হোটেল নেই। তোমাকে অনেক চাকর-বাকর সঙ্গে 

নিয়ে চলাফেরা করতে হবে (খরচ হোটেলের চেয়ে কম)। 

কটিমাত্র বস্্রাবৃত লোকের ছবি তোমায় সয়ে যেতে হবেঃ 

আমাঁকেও তুমি এরূপেই দেখতে পাবে । সর্বত্রই ময়লা ও নোংরা, 

আর সব কাল আদমী। কিন্ত তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচন। 

করবার যত লোক ঢের পাবে। এখানে যদি ইংরেজদের সঙ্গে 

বেশী মেলা-মেশ।! কর তবে তুমি আরাম পাবে বেশী; কিন্ত 

হিন্দুদের ঠিক ঠিক পরিচয় পাবে না। হয় ত আমি তোমার সঙ্গে 
বসে খেতে পাঁব না; কিন্ত আমি তোমায় কথ! দিচ্ছি ষে, আমি 

তোমার সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ করব এবং তোমার ভ্রমণকে 

সুখময় করবার জন্য ষথাঁসাঁধ্য চেষ্টা করব। এই পবই তোমার 
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ভাগ্যে জুটবে__যদি কিছু ভাল জুটে যাঁয় তসে বাতির ভাগ। 

হয়ত মেরী হেল তোমার সঙ্গে এসে পড়তে পারে॥ অঙ্চার্ড 

লেক্, অঙ্গার্ড দ্বীপ, মিসিগান-_-এই ঠিকানায় মিস্ বশ বেল 

নামী একটি সন্াস্তবংশীয়! কুমারী বাস করেন, তিনি! শ্রীকষ্ের 

বিশেষ ভক্ত এবং উপবাস ও প্রার্থনাঁদি অবলম্বনে এই দ্বীপে 

নি্জনে বাস করেন, ভাঁরত-দর্শনের জন্ত তিনি সর্ধন্ব ত্যাগ 

করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তিনি বড়ই গরীব। তুমি যদি 
তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আস, তবে যেমন করেই হোক, আমি 

তার খরচ দ্েব। মিসেস্ বুল যদ্দি বুড়ে৷। ল্যাঁগুস্বার্গকে তার 

সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন, তবে যেন ও মিনসে জীবন বেঁচে 

যায়! 

খুব সম্ভব আমি তোমার সঙ্গে আমেরিকায় ফিরব । হলিষ্টার 

ও শিশুটিকে আমার চুমো দিও । এযালবার্টা, লেগেট দম্পতি ও 

ম্যাবেলকে আমার ভালবাসা জানিও। ফক্সকি করছে? তার 

সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমার ভালবাসা জানিও। মিসেস্ বুল 

ও সারদানন্দকে ভালবান৷ জানাচ্ছি। আমি পূর্ধবকার মতই 

সবল আছি; কিন্তু কিরূপ থাঁকব তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতে সক 

ঝামেল। থেকে মুক্ত থাকার উপর। আর দৌড়ঝাঁপ কব! 
চলবে ন|। _ 

এ বছরে তিব্বতে যাবার খুবই ইচ্ছ। ছিল, কিন্তু এর| যেতে 

দিল না; কারণ এপথে চল] ভয়ানক শ্রমসাপেক্ষ। যা হোক 

আমি খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে উর্ধশ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়। 

ছুটিয়েই সন্তষ্ঠ আছি। তোম্নার বাইসাইকেলের চেয়ে এট! 
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অধিক উন্মাদনাপূর্ণ ; অবশ উইম্বলডনে আমার সে অভিজ্ঞতাও , 

হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের পর মাইল 

উতরাই- বাঁন্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাঁড়। পাহাড়ের গায়ে 

যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খদ ! 

সদ প্রভূপদাশ্রিত 

বিবেকানন্দ 

পু__ভারতে আসার সব চেয়ে ভাল সময় হচ্ছে অক্টোবরের 

মধ্যে বা নভেম্বরের প্রথমে, ডিসেম্বর, জান্রয়ারী ও ফেব্রুয়ারী 

তুমি সব দেখবে এবং ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি ফিরে যাবে। 

মার্চ থেকে গরম পড়তে শুর হয়। দক্ষিণ ভারত সব 

সময়েই গরম। 
বি 

মান্দ্রাজে শীঘ্রই একখানি পন্রিক আরস্ত হবে ; গুডউইন তারই 

কাজে সেখানে গেছে । 

বি 

(১০২) ইং 
স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত 

আলমোড়া 

১১ই জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় শুদ্ধানন্দ, 

তুমি সম্প্রতি মঠের যে কাধ্য-বিবরণ পাঠিয়েছ, তা পেয়ে 
ভারী খুশী হলাম। তোমার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার সমালোচনার 
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বড় কিছু নেই__কেবল বলতে চাই আর একটু পরিষ্কার করে 
লিখো। 

যতদূর পর্যন্ত কাজ হয়েছে তাতে আমি খুব ন্ট; কিন্ত 

আরো! এগিয়ে যেতে হবে। পূর্বে আমি একবার দিবা 
কতকগুলো পদার্থবিদ্যা ও বসাঁয়নশাস্ত্-স্বন্ধীয় যন্ত্র যোগাঁড় করলে 
ভাল হয় এবং ক্লাস খুলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, বিশেষতঃ দেহতত্ব 

সম্বন্ধে সাদাসিদে ও হাঁতেকলমে শিক্ষা! দ্রিলে ভাল হয়; কই, 

সে সন্বদ্ধে ত কোন উচ্চবাচ্য এ পধ্যন্ত শুনিনি । 

আরে। একটা কথ। লিখেছিলাম__যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 

বাঙ্গাল। ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে সেইগুলি কিনে ফেল! উচিত; 

তার সম্বন্ধেই বাকি হল? 

এখন আমার মনে হচ্ছে-মঠে একসঙ্গে অন্ততঃ তিন জন 

করে মহাস্ত নির্বাচন করলে ভাল হয়__-একজন বৈষয়িক ব্যাপার 

চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক দিক দেখবেন, আর একজন 

জ্ঞানাজ্জনের ব্যবস্থা করবেন । 

শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত পরিচালক পাওয়াই দেখছি কঠিন। 
্রন্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অনায়াসে অপর ছুইটি বিভাগের ভার 

নিতে পারেন। মঠ দর্শন করতে কেবল কলকাতার বাবুর দল 

আসছেন জেনে বড় ছুঃখিত হলাঁম। তাদের দ্বার কিছু হবে না। 

আমরা চাই সাহসী যুবকের দল-_যারা কাজ করবে? আহাম্মকের 
দলকে দিয়ে কি হবে? 

ব্রদ্মানন্দকে বলবে, তিনি যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে 

সঠে তাদের সাপ্তাহিক কাধ্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন__যেন 
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উহা! পাঠাতে ক্রটি না হয়, আর যে বাঙ্গাল। কাগজট! বার করবার , 

কথ! হচ্ছে, তাঁর জন্য প্রবন্ধ ও আবশ্যকীয় উপাদান যেন পাঠান । 

গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়ষন্ত্র করছেন? অদম্য 

ইচ্ছাশক্তির সহিত কাঁজ করে যাও ও প্রস্তত থাক। 

অখগ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কশ্ম করছে বটে, কিন্তু কার্ধ্য- 

প্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে তাঁর! একট। 

ছোট গ্রামেই তাদ্দের শক্তিক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণ- 

কাধ্যে। এই চাঁল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনবূপ প্রচার- 

কাধ্যও হচ্ছে_-কই এরূপ ত শুনতে পাচ্ছি না। লোক গুলোকে 

যদ্দি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান ন| যাঁয় তবে জগতের যত 

এশ্বর্ধ আছে সব ঢাঁললেও ভারতের একট। ক্ষুত্র গ্রামের যথার্থ 

সাহায্য করতে পার! যায় না। আমাদের কাঁজ হওয়া উচিত 

প্রধানতঃ শিক্ষাদান _চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভযেরই উৎ্বকর্ষ- 

সাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে সম্বন্ধে ত কোন কথা 

শুনছি না_-কেবল শুনছি, এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া 

হয়েছে! ক্রহ্মানন্দকে বল বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, ঘাতে 

আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কাঁজ করা 

যায়। আরে। বোধ হচ্ছে, এপধ্যস্ত এ কাধ্যে ফলতঃ কিছু হয়নি; 

কারণ তারা! এখনও পধ্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন 

আকাজ্ষ। জাগিয়ে তুলতে পারেন নি, যাতে তার! লোকের 
শিক্ষাবিষয়ের জন্য সভাসমিতি স্থাপন করতে পারে এবং এ শিক্ষার 

ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পারে, বিবাহের 

দ্বিকে অস্বাভাবিক ঝেশিক ন। থাকে, এবং এইরূপে ভবিষ্যতে 

দ্্৫৭ 
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। ছুভিক্ষের কবল হতে আপনাদের রক্ষা করতে পারে। দয়ায় 
লোকের হৃদয় খুলে যায়; কিন্ত সেই দ্বার দিয়ে বার সর্ববাঙ্গী? 

হিত যাতে হয়, তাঁর জন্ত চেষ্টা করতে হবে। 

সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় এই--একট। ছোট কুঙে নিয়ে গুরু 

মহারাজের মন্দির কর-_গবিবরা সেখানে আস্ক-_তাদের 

সাহায্যও করা হউক-_তারা সেখানে পুজা-অচ্চাও করুক। 

প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেখানে “কথা” হোঁক। এ কথার সাহায্যেই 

তোমর] লোককে য! কিছু শেখাতে ইচ্ছ। কর, শেখাতে পারবে । 

ক্রমে ক্রমে তাঁদের আপনাদেরই এঁ বিষয়ে একট আস্থা! ও আগ্রহ 

বাড়তে থাকবে-_-তখন তার] নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে» 

আর হতে পারে, কয়েক বৎসরের ভেতর এ ক্ষুদ্র মন্দিরটিই একটি, 

প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হবে । ধারা দুতিক্ষমৌচন-কাধ্যে যাচ্ছেন, 

তার প্রথমে প্রত্যেক জেলায় এক একটা মাঝামাঝি জায়গা নির্বাচন: 

করুন-__এইরূপ একটি কুঁড়ে নিয়ে তথায় ঠাকুরঘর স্থাপন করুন-__ 
যেখান থেকে আমাদের অন্নস্বল্প কাধ্য আরম্ভ হতে পাবে। 

মনের মত কাজ পেলে অতি মূর্থতেও করতে পারে। ঘষে 
সকল কাজকেই মনের মত করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। 

কোঁনও কাজই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্ত বটের বীজের 

যায়, সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তাঁর 

মধ্যে । বুদ্ধিমান লেই যে এটি দেখতে পায় এবং সকল কাজকেই 
মহৎ করে তোলে ।১ 

স্বামিজী এই প্যারাটি বাংলায় লিখিয়াছিলেন । 

২৫৮ 



পত্রাবলী 

ধার ছুভিক্ষমৌচন করছেন, তাদের এটিও লক্ষা রাখতে হবে , 

যে, জুয়াচোরেরা যেন গরিবের প্রাপ্য নিয়ে ন। যেতে পারে। 
ভারতবর্ষ এব্প অলস জুয়াচোরে পুর্ণ এবং দেখে আশ্চধ্য হবে, 
তাঁরা কখনও না খেয়ে মরে না_কিছু না কিছু খেতে পায়ই। 
ব্রদ্দানন্দকে বল, ধারা দুভিক্ষে কাঁজ করছেন, তাঁদের সকলকে 

এই কথ লিখতে-স্যাঁতে কোন ফল নেই এমন কিছুর জন্য টাকা 

খরচ করতে তাদের কখনই দেওয়া হবে না_ আমরা চাই, যতদূর 

সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকা্যের প্রতিষ্ঠ।। 

এখন তোমরা বুঝতে পারছ, তোমাঁদিগকে নৃতন নৃতন 

মৌলিক ভাঁব ভাববার চেষ্টা করতে হবে--তা না হলে আমি মরে 

গেলেই সমুদ্বয় কাজটাই চুরমার হয়ে যাবে। এই রকম করতে 
পার-_তোমর! লকলে মিলে এই বিষয় আলোচনার জন্য একটা 

সত কর, আমাদের হাতে যে অন্পস্বল্প সম্বল আছে, তা থেকে 

কি করে সর্বাপেক্ষা ভাল স্থায়ী কাজ হতে পারে। কিছুদিন 

আগে থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়৷ হোঁক্__সকলেই 

নিজের মতামত, বক্তব্য বলুক--সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক 

বাদপ্রতিবাদ হোক্--তারপর আমাকে তার একট রিপোর্ট 

পাঠাও। 

উপসংহারে বলি, তোমরা স্মরণ রেখো, আমি আমার 

গুরুভাইদের চেয়ে আমার সন্তানদের নিকট অধিক প্রত্যাশ। 

করি- আমি চাই, আমার নব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে 

পারতুম, তাঁর চেয়ে শতগুণ বড় হোক । তোমাদের প্রত্যেককেই 
এক একট] “দানা, অবশ্য হতেই হবে--আমি বলছি,__অবশ্থই 
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হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্তের উপর অনুধীগ ও সর্বদ। 

প্রস্তুত হয়ে থাকা_-এই তিনটি ঘর্দি থাকে, কিছুতেই তোমাদের 

হটাতে পারবে না। আমার ভালবাস। ও আ শীর্ববাঁদ 

জানবে। ইতি ্ 
বিবেকানন্দ 

(১০৩) 

স্বামী ত্রন্ধানন্দকে লিখিত 

দেউলধার, আলমোড। 

১৩ই জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রেমাস্পদেষু, 

এখান হইতে আলযোডায় যাইয়া যোগেন ভায়ার জন্য 

বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভায়া একটু আবাম বোধ 

করিয়াই দেশে যাত্রা করিলেন। স্ুভাঁলাঁতালি পৌছে সংবাদ 

দিবে। ডাণ্ডি আদি পাওয়া অসম্ভব বিধায় লাটুর যাঁওয়! 

হইল না। আমি ও অচ্যুত পুনরায় এ স্থানে আদিয়াছি। 

আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে রৌদ্রে উর্শ্বাস দৌড়ের দরুন 

একটু আজ খারাপ আছে। শশীবাবুর ওষধ প্রায় ছুই সপ্তাহ 
খাইলাম__বিশেষ কিছুই দেখি নাঁ'। --লিভাঁরের বেদনাট। গিয়াছে 

ও খুব কসরত করার দরুন হাত-পা বিশেষ 2001800181: 

( পেশীবহুল ) হইয়াছে, কিন্তু পেটট| বিষম ফুলিতেছে ; উঠতে 

বসতে হাপ ধরে। বোধ হয় ছুধ খাওয়াই তার কারণ। শশীকে 

জিজ্ঞাসা করিবে যে ছুগ্ধ ছাড়িয়৷ দেওয়! যায় কিনা। পূর্বে 
২৬০ 
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আমার দুইবার ৪-8%0]9 ( সদ্দিগরমি ) হয়। সেই অবধি 

রৌন্র লাগিলেই চোঁখ লাল হয়, ছুই-তিন দিন শরীর খারাঁপ 
যায়। 

মঠের খবব শুনিয়া বিশেষ স্তবখী হইলাম ও ছুভিক্ষের কাধ্য 

উত্তমরূপে হইতেছে শুনিলাম ৷ ছুভিক্ষের জন্য 'ব্র্দবাদিন্, আফিস 

হইতে টাক! আসিয়াছে কি না লিখিবে এবং এখান হইতেও 

শীঘ্র টাঁক। যাইবে। ছুভিক্ষ আরও অনেক স্থানে ত আছে। 

ততদিন থাকিবার আবশ্যক না । উহাদিগকে অন্যত্র যাইতে 

বলিবে এবং এক এক জনকে এক এক জায়গায় যাইতে লিখিবে। 

এ সকল কাজই আসল কাঁজ; এরূপে ক্ষেত্র কষিত হইলে 

পর ধশ্মের বীজ রোপণ কর যাইতে পারে। এ যে গোড়ার! 

আমাদের গালি করিতেছে, তাহার এ রকম কাধ্যই একমাত্র 

উত্তর__ এইটি সদ মনে রাখিবে। শশী ও সারদ] যে প্রকার 

বলিতেছে সেই প্রকার ছাপাইতে আমার কোনও আপত্তি 

নাই। 

মঠের নাম কি হইবে একট! স্থির তোমরাই কর। **"টাক। 

সাত সপ্তাহের মধ্যেই পৌছিবে; জমীর ত কোন খবর নাই। 

এ বিষয়ে কাশীপুরের কে্টগোঁপাঁলের বাগানট। নিলে ভাল 

হয়না? পরে বড় কাধ্য ক্রমে হবে। যদি মত হয় এ বিষয় 

কাঁহাকেও-মঠস্থ বা বাহিরের__ন৷ বলিয়া চুপি চুপি অনুসন্ধান 
করিও । ছুই কান হইলেই কাজ খারাঁপ হয়। যদি ১৫১৬ 

হাজারের ভিতর হয় ত তৎক্ষণাৎ কিনিবে (যদি ভাল বোঝ )। 

যদি কিছু বেশী হয় ত বায়ন। করিয়৷ এ সাত সপ্তাহ অপেক্ষা 
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করিও। আমার মতে আপাতত: ওট। লওয়াই তাল। বাকী 

ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমন, ৪৪80০7৪- 
601) (স্মৃতি জড়িত )। বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ। 

অতি গোপনে-_-“ফলান্রমেয়াঃ প্রারস্তা: সংস্কারা: প্রাঞ্জম! ইব”__ 

(ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয়; যেমন ফল দেখে পূর্ব 
সংস্কারের অনুমান কর! হয় )। ".. 

কাশীপুরের বাগানের অবশ্য জমীর দাম বেড়ে গেছে; কিন্তু 

কড়ি তেমনি কমে গেছে । যা"হয় একট] করে! ও শীন্র করো। 

গয়ং গচ্ছ করতে করতে যত কাঁজ মাটি হয়। ওটাও ত নিতেই 

হবে, আজ না হয় কাল-_-আর যত বড়ই গঙ্গাতীরে মঠ হউক 

না। অন্য লোক দিয়ে কথা পাড়ালে আরও ভাল হয়। আমাদের 

কেনা টের পেলে লম্বা দর হাকবে। চেপে কাজ করে চল। 

অভীঃ, ঠাকুর সহায়। ভয় কি? সকলকে আমার ভালবাস! 

দিবে। 
বিবেকানন্দ 

( খামের উপরে লিখিত ) 

'"- কাশীপুরের বিশেষ চেষ্টা দেখ। ...বেলুড়ের জমি ছেড়ে 

দাও। 

হুজুরদের নামের জ্বালায় কি গবীবগুলে। শুকিয়ে মরবে? 

সব নাম “মহাবোধি' নেয় তনিক। গরীবদের উপকার হোক্। 

কাজ বেশ চলছে-উত্তম কথা । আরও লেগে যাও। আমি 

প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করছি । 98001781176 ৫৮ 11006 (স্তাকারিন 

ও নেবু) এসেছে। বি 
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(১০৪) ইং 

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত 

আলমোড়। 

২৩শে জুলাই, ১৮৯৭ 

ধপ্রয় মিস্ নোৌবল্, 

আমার সংক্ষিপ্ত চিঠির জন্য কিছু মনে করো না। আমি 
এখন পাহাড় হতে সমতল ভূমির দিকে চলেছি, কোন একটা স্থানে 

পৌঁছে তোমাকে বিস্তারিত চিঠি দেব। 

“ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও অকপটত| থাকতে পারে”_ তোমার 

এ কথার যে কি অর্থ তাআমি তবুঝতে পারি না। আমার 

দিক থেকে ত আমি বলতে পারি যে, প্রাচ্য লৌকিকতার 

সামান্য যেটুকু এখনও আমার আছে তার শেষ চিহুটুকু পথ্যস্ত 

মুছে ফেলে দিয়ে আমি শিশুর ন্বভাবস্থলভ সরলতা নিয়ে 
কথা বলার জন্য সব করতে প্রস্তত আছি। আহা, যদি একটি 

দিনের জন্যও স্বাধীনতার পূর্ণ আলোকে বাস কর। যাঁয়, এবং 
সরলতা র মুক্ত বাযুতে নিংশ্বান গ্রহণ কর! যায়! উহাই কি শ্রেষ্ঠ 

পবিত্রতা নহে? 

এ নংলারে অন্যের ভয়ে আমর! কাঁজ করি, ভয়ে কথা বলি, 

ভয়ে চিন্তা করি। হায়, শত্রপরিবেষ্টিত লোকে আমাদের জন্ম! 

“শক্রর গুপ্তচর বিশেষভাবে আমাকেই লক্ষ্য করে ফিরছে” 

এমনি একট] ভীতির হাত থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? আর যে 

জীবনে এগ্সিয়ে যেতে চায়__তাঁর ভাগ্যে আছে দূর্গতি। এ 
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সংসার কখনো কি আপনার জনে পূর্ণ হবে? কে বলতে পারে ? 

'আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি। 
কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমানে ছুতিক্ষমিবারণই 

আমাদের কাছে প্রধান কর্তবা। কয়েকটি কেন্ত্র খোলা হয়েছে 
এবং কাজ চলছে-_ছৃক্তিক্ষ-সেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান । 

এখন পধ্যস্ত অবশ্ঠ খুব সামান্য ভাবেই চলছে» যে সব ছেলের। 

শিক্ষাধীন আছে, তাদ্দিগকে স্থবিধামত কাজে লাগান হচ্ছে । 

বর্তমানে মান্দ্রাজ ও কলকাতাই আমাদের কাজের জায়গ। ৷ 

গুড উইন মান্দীজে কাজ করছে। কলম্বোতেও একজন €গছে ॥ 

যদি ইতোমধ্যে পাঠানো না হয়ে থাকে, তবে আগামী সপ্তাহ হতে 

তোমাকে সমস্ত কাজের একটি করে মাসিক বিবৃতি পাঠানে। হবে ॥ 

আমি বর্তমানে কর্মকেন্দ্র হতে দূরে আছি, তাই সবই একটু 

টিলে চলছে, ত| দেখতেই পারছ। কিন্ত মোটের উপর কাজ 

সন্তোষজনক । 

তুমি এখানে ন। এসে ইংলগ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশী 
কাজ করতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাসপীর কল্যাণে তোমার 

বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন! 

আমি ইংলগ্ডে গেলে সেখানকার কাজ যে অনেকটা জেকে 

উঠবে তা তোমার মত আমিও বিশ্বাস করি। তথাপি এখানকার 

কর্মচত্র খানিকটা ঘুরতে আবরস্ত না করলে এবং আমার 

অঙ্ুপস্থিতিতে কাঁজ চালাবার মত অনেকে আছে ইহা না জেনে, 

আমার পক্ষে ভারতবর্ধ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। মুসলমানদের 

কথায় বলতে গেলে, "খোদার মজিতে” তা কয়েক মাসের মধ্যেই 
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হয়ে যাবে। আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কন্মী খেতড়ীর রাজ। এখন , 
ইংলগ্ডে আছেন। তিনি শীঘ্র ভারতে ফিরে আসবেন বলে 

আঁশ! করি এবং তিনি অবশ্যই আমার বিশেষ সহায়ক হবেন । 

আমার অনন্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১০৫) 

স্বামী অখগ্ড।নন্দকে লিখিত 

ও নমো ভগবতে রামকফ্ণায় 

আলমোড়া 

২৪শে জুলাই, ১৮৯৭ 
কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত 

হইলাম । 07101780859 ( অনাখাশ্রম ) সম্বন্ধে তোমার যে 

অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাঁজ তাহ! অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন 

নিশ্চিত। একট! স্থায়ী ০070৮ (কেন্দ্র) যাহাতে হয়, তাহার 

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে ।..টাঁকার চিস্ত। নাই_-কল্য আমি 

আলমোড়া হইতে 10181)-এতে (সমতল প্রদেশে) নামিব, 

যেখানে হাঁঙ্গাম হইবে সেইখানেই একটা চাঁদা করিব-19008006- 

এর ( ছুভিক্ষের) জন্য-__ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের 

কলিকাতার মঠ, এ নমুনায় প্রত্যেক জিলায় যখন এক একটি মঠ 

হইবে, তখনই আমীর মনস্কীমন। পূর্ণ হইবে। প্রচারের কাধ্যও. 

যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিছ্াশিক্ষাই প্রধান কাধ্য; 

গ্রামের লোকদের 169%079 (বক্তৃতা) আদি দ্বারা ধর্ম, 
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*ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে-্-বিশেষ ইতিহাস। ইংলগ্ডে 

আমাদের এই শিক্ষাকারধ্যের সহায়তার জন্য একটি রর আছেঃ 
এ সভার কাধ্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইম্বা থাকি । 

এই প্রকার চতুদ্দিক হইতে ক্রমশঃ সহায় আসিবে। ভয় কি? 
যার। ভাবে যে, সহায়ত। এলে তারপর কাধ্য করব, তাদের দ্বারা 

কোন কাধ্য হয় না। যারা ভাবে যে, কার্ধ্যক্ষেত্রে নামলেই 

সহায় আসবে, তারাই কাধ্য করে। 

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাঁশ হতে বাঁকি 

থাকবে না । আমার প্রাণের ভালবাস। ও আশীর্বাদ জানিবে 

ও ব্রদ্মচাঁরীকে জানাইবে। তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে 
মধ্যে লিখিবে, যাহাতে সকলে উৎসাহিত হয়ে কাধ্য করে। ওয়। 

'গুরুকী ফতে। কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 

(১০৬) ইং 

ভগিনী নিবেদিতাঁকে লিখিত 

আলমোড়। 

২৯শে জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় মিস্ নোবল্, 
্টাির একখানি চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে, 

তুমি ভাবতে আসতে এবং সব কিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ়নংকল্প। 
কাল তার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু মিস্ মূলাবের নিকট হতে 

“তোমার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে যা অবগত হলাম, তাতে এ 
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পত্রথানিও আবশ্তক হয়ে পড়েছে; এবং বোধ হচ্ছে, সবাঁলরি 

তোমাকেই লেখা ভাল। 

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে 

যে, ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাঁফল্যলাভ হবে। ভারতের 

জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর-__ 

একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন ।॥ ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী 

মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি হতে তাঁকে 

ধার করতে হবে। তোমাঁর শিক্ষ।, একাস্তিকতা, পবিত্রতা, অনীম 

প্রীতি, দৃঢ়তা৷ এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেপ্টিক 

রক্তই তোমাকে সর্বদা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে । 

কিন্তু শ্রেয়াংপি বহুবিদ্নানি। এদেশের ছুঃখ, কুসংস্কার, 

দাসত্ব প্রভৃতি কীদৃশ তা তুমি ধারণা করতে পার না। এদেশে 
এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত 

দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণ; 

তার। শ্বেতাঙ্গদিগকে ভয়েই হোক্ বা ত্বণায়ই হোঁক্__এড়িয়ে 

চলে এবং তারাও এদের তীব্র ঘণ। করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গর৷ 

তোমাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি 

সন্দেহের চক্ষে দেখবে । 

ত৷ ছাড়া, জলবাঁধুও অত্যন্ত শ্রীন্মপ্রধান। এদেশের প্রায় 

সব জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীক্মের মত; আর দক্ষিণাঞ্চলে 

তো সর্বদাই আগুনের হল্ক। চলছে। 

শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সথখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র 

পাবার উপায় নেই। যদ্দি এসব সত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে 
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সাহস কর, তবে অবশ্ত তোমাকে শতবার স্বাগত সম্ভাষণ 

জানাচ্ছি । অনত্র যেমন তেমনি এখানেও আমি কেউ নই) 
তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে সেটুকু দিয়ে আমি: অবশ্যই 
তোমার সাহায্য করব। । 

কর্মে ঝাপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং 

কাঁজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, 
তবে আমার দ্দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ 

তোমার পার্থেই পাবে__তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর 

আর নাই-কর, বেদাস্ত-ধর্শ ত্যাগই কর আর ধরেই থাক। 

“মরদ্কী বাৎ হাঁতীকা দঈীত”__একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় 

না? খাটী লোকের কথারও তেমনি নডচড় নেই__-এই আমার 

প্রতিজ্ঞ । আবার তোমাকে একট্র সাবধান কর! দরকার 

_তোঁমাকে নিজের পায়ে দাড়াতে হবে, মিস্ মুলার কিন্বা 

অন্য কাকর পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না। তার নিজের 

ভাবে মিস্ মুলার চমৎকাঁর মহিলা; কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে এই 

ধারণ! ছেলেবেলা! হতেই তার মাথায় ঢুকেছে যে, তিনি আজন্ম 
নেত্রী আর ছুনিয়াকে ওলটুপালটু করে দিতে অর্থ ভিন্ন অন্য 

কোন কিছুর প্রয়োজন নেই! এই মনোভাব তার অজ্ঞাত- 

সারেই পুনঃ পুনঃ মাথা তুলছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি 

বুঝতে পারবে যে, তার সঙ্গে বনিয়ে চল অসম্ভব। তার বর্তমান 

সঙ্কল্প এই যে, তিনি কলকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া নেবেন__ 

তোমার ও নিজের জন্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকা! থেকে যে 

সব বন্ধুদের আসার সম্ভাবনা আছে, তাদেরও জন্য। এটা 

৬৮ 
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অবশ্য তার সহৃদয়ত। ও অমায়িকতাঁর পরিচায়ক , কিন্তু তার মঠ-, 

স্বামিনী-স্থলভ সঙ্কল্লটি ছুটি কাঁরণে কখন সফল হবে না_ তীর 

রুক্ষ মেজাজ এবং তার অদ্ভুত অবাবস্থিতচিত্তত|। কারে কারো 
সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভাঁল এবং ষে নিজের পায়ে দাড়াতে 

পারে, তাঁর সবই মঙ্গল হয়। 

মিসেস্ সেভিয়ার রমণীকুলের রত্ববিশেষ, এত সত, এত 

স্সেহম্ী তিনি! সেভিয়ার দম্পতীই একমাত্র ইংরেজ ধারা 

এদেশীয়দের ঘ্বণ। করেন না; এমন কি ্রাঙিকেও বাদ দেওয়। 

চলে না। একমাত্র পেভিয়াররাই আমাদিগের উপর মুরুবিব- 

য়ান। করতে এদেশে আসেন নি। কিন্তু তাদের এখনও কোন 

ছকা কাঁধ্য-প্রণাঁলী নেই । তুমি এলে তীদ্দিগকে তোমার সহকম্মি- 

রূপে পেতে পার এবং তাঁতে তোমার ও তীরের উভয়েরই 

হ্ৃবিধা হবে। কিন্তু আদৎ কথ। এই যে, নিজের পায়ে অবশ্ঠই 

দাড়াতে হবে। 

আমেরিকার সংবাদে জানলাম যে, মিস্ ম্যাকলাউড ও 

বইঈটনের মিসেস্ বুল নামী আমার ছুইজন বন্ধু এই শরত্কাঁলেই 

ভারত-পরিভ্রমণে আসছেন। মিস্ ম্যাকলাউডকে তুমি লগুনেই 

দেখেছ-_সেই প্যারীনগরীর ফ্যাপান মাফিক পোষাকপরিহিতা 

মহিলাটি! মিসেস বুলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং তিনি 

আমেরিকায় আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তীার৷ 

ইউরোপ হয়ে এদেশে আসছেন; স্ৃতরাং আমার পরামর্শ এই 

যে, তাদের সঙ্গে একত্রে এলে পথের একঘেয়েমি দূর হতে 
পারে। 
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॥. মিঃ ষ্টাডির নিকট থেকে শেষ পধ্যস্ত একখান চিঠি পেয়ে 

স্থথী হয়েছি। কিন্তু উহা! বড় শুষ্ক এবং প্রাণহীন । | গুনের 

কাজ পণ্ড হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন বলে মনে হয়। 

অনন্ত ভালবাসা জানবে । ইতি 

সদ। ভগবৎ-পদা শ্রিত 

বিবেকানন্দ 

(১০৭) 

স্বামী রামকুঞ্কানন্দকে লিখিত 

আলমোড়। 

২৯শে জুলাই, ১৮৯৭ 
প্রিয় শশী, 

তোমার কাঁজকম্ম বেশ চলছে খবর পাইলাম । তিনটি ভাস 

বেশ করে পড়ে রাখবে, আর ইউরোগী দর্শনাদিও বেশ করে 

পড়বে, ইহাতে অন্তথ] না হয়। পরকে মারতে গেলে ঢাল- 

তলওয়ার চাই, একথ। যেন ভুল একদম ন। হয়। সুকুল এক্ষণে 

পৌছিয়াছে, তোমার সেবাদিও বেশ চলছে বোধ হয়। সদানন্দ 

যদি সেখানে থাকিতে না চায় কলিকাতায় পাঠাইয়৷ দিবে, 

এবং প্রতি সপ্তাহে একট! রিপোর্ট আয়-ব্যয় প্রভৃতি সব সমেত 

মঠে পাঠাইতে ভূল যেন নাহয়। আলাসিঙ্গার বোনাই এখানে 

বনী শার নিকট হতে চারিশত টাক। ধার করিয়। লইয়! গিয়াছে 

- পৌছিবামাত্র পাঠাইবাঁর কথা, এখনও কেন পাঁঠাইল ন]। 
আলাসিক্াকে জিজ্ঞাসিবে এবং সত্বর পাঠাইতে কহিবে; 

কারণ আমি পরশুদিন এখান হতে যাচ্ছি-_মশুরি পাহাড় ব! 

২৭৩ 
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অন্য কোথাও যাই পরে ঠিক করব। কাল এখানে ইংরেজ-, 

মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুশী। কিন্তু 

তার আগের দ্রিন হিন্দিতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই 

খুশী- হিন্দীতে যে 0£8€015 ( বাগ্মিতা ) করতে পারবো তা ত 

আগে জানতাম না । মঠে ছেলেপুলে যোগাড় হচ্ছে কি? যদি 

হয় ত কলিকাতায় যেভাবে কাঁধ্য হচ্ছে ঠিক সেইভাবে করে যাঁও। 

নিজের বুদ্ধি এখন কিছুপ্দিন বেশী খরচ করবে না, পাছে ফুরিয়ে 

যায়__কিছুদ্দিন পরে করে! । 

তোমার শরীরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে--তবে বিশেষ 

আতুপুতুতে শবীর উল্টা আরও খারাপ হয়ে যাঁয়। বিছ্যের 

জোর ন! থাকলে কেউ ঘণ্টা-ফণ্টা মাঁনবে না, একথাট। নিশ্চিত 

এবং এইটি মনে স্থির রেখে কাধ্য করবে। 

আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও গুডউইন 

প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 

(১০৮) 
স্বামী অখণ্ডানন্ধকে লিখিত 

আলমোড়। 

৩০শে জুলাই, ১৮৯৭ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার কথামত ডিষ্রীক্ট ম্যাজিট্টেট লেভিঞ্ণ সাহেবকে এক 

পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাহার বিশেষ বিশেষ কাধ্যকলাপ 

বিবৃত করিয়া শশী ভাক্তারকে দিয়! দেখাইয়! “ইত্ডিয়ান মির র”-এ 

২৭১ 
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একটি লম্বাচৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক [কপি উক্ত 

মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের মূর্খ গুলে! খালি দো অনুসন্ধান 

করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক । 

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি 1... 

0007). (অনাথ বালক ) যোগাড়ের কি করছ? মঠ 

হতে চারি-পাঁচজনকে না৷ হয় ভাকিয়ে লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খু'জিলে 

হুর্দিনেই মিলিব!র সম্ভাবন]। 

70100809116 (09165 (স্থায়ী আড্ডা) করিতে হইবে 

বৈকি । আর-দেবকপা না হলে এদেশে কি কাজ হয়? 

বাজনীতি- ইত্যাদিতে কোনও যোগ দিবে না অথবা সংঅ্রব 

ন্াখিবে না। অথচ তাদের সহিত কোনও বিবাঁদাদিতেও কাজ 

নাই। একট] কাধ্যে তন্ মন্ ধন্। এখানে একটি সাহেবমহলে 

ইংরেজী বক্তৃতা হইয়াছিল ও একটি দেশী লোকদ্দিগকে হিন্দীতে । 

হিন্দীতে আমার এই প্রথম__কিন্ত সকলের ত খুব ভাল লাগল। 

সাহেবের! অবশ্বই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, “কাল মানুষ” ! 

“তাই ত কি আশ্চধ্য” ইত্যার্দি। আগামী শনিবার আর একটি 

বক্তৃতা ইংরেজীতে, দেশী লোকের জন্ত। এখানে একটি বৃহৎ 

সভা স্থাপন কর! গেল-_ভবিষ্কাতে কতদূর কাধ্য হয় দেখা যাকৃ। 

সভার উদ্দেশ্য বিছ্যা ও ধন্ম শিক্ষ। দেওয়া । 

মলোমবার বেরেলি যাত্রা, তারপর সাহাবাণপুব, তারপর 
আত্বালা, সেখান হইতে কাগ্ডেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় 

মণ্তবী, আর একটু ঠাঁগ্ড পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় 

'গমন ইত্যাদি। 

৭২ 
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তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও “ফের, 

লেগে যা” আরম্ভ করেছি । শরীর ত যাবেই, কুডেমিতে কেন 

যায? “16 13 09666] 60 ৪৪ 00৮ 6027) 2086 0৮. 

( মর্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে 

,গলেও হাড়ে হাড়ে ভেস্কি খেলবে তার ভাবনা কি? দশ 

বৎসরের ভেতর ভারতবর্ধটাঁকে ছেয়ে ফেলতে হবে--“এর কমে 

হবেই ন।।” তাল ঠকে লেগে যাও__“ওয়া গুরুকী ফতে।” 

টাক।-ফাঁক1 সব আপন।-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা 

চাই না। মানষ লব করে, টাকায় কি করতে পাবে? 

মানুষ চাই-_-যত পাবে ততই ভাল ।...এই ম__ তা ত ঢের টাঁক। 

ষোগাড় করেছিল, কিন্ত মান্য নাই-_কি কাজ করলে বল? 

দকিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 

(১০৯) 

স্বামী বামকৃষ্তানন্দকে লিখিত 

আম্বাল। 

১৯শে আগ, ১৮৯৭ 

কল্যাণবরেঘু, 

মান্দ্রাজের কাজ অর্থাভাবে উত্তমরূপে চলিতেছে 'না শুনিয়! 

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম । আলাসিঙ্গা ও তাহার ভগিনীপতির 

টাকা আলমৌড়ায় পৌছিয়াছে শুনিয়। সখী হইয়াছি। গুডউইন 
২৭৩ 

৬৮ 
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“লিখিতেছে যে, যে টাকা বাকী আছে লেক্চার-এর দরুন__ 

তাহা হইতে কিছু লইবার জন্য [6061)6100. 0010171666 

( অভ্যর্থনা সমিতি )কে চিঠি লিখিতে বলিতেছে)--. উক্ত 

লেকচার-এর টাকা 138699007-এ ( অভ্যর্থনায় ) থয়চ কব। 

অধ্তি নীচ কাধা-_-তাহাঁর বিষয়ে আমি কোনও কথা কাঁহাকেও 

বলিতে ইচ্ছা করি না। টাক সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লৌক 

যেকিরূপ তাহা! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। ' তুমি নিজে বন্ধুদের 

আমার তরফ হইতে একথা বুঝাইয়া বলিবে এবং তীহারা যদি 

খরচ চালান ভাল, নতুবা তোমরা কলিকাঁতার মঠে চলিয়! 
আমিবে অথব! রামনাদে মঠ উঠাইয়া লইয়] যাইবে । 

আমি এক্ষণে ধন্মশালার পাহাঁডে যাইতেছি। নিরঞুন, দীন, 

কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচ্যুত অম্বৃতসরে থাঁকিবে। সদানন্দকে এতদিন 
মঠে কেন পাঠাও নাই? যপি সে সেখানে এখনও থাকে, পরে 

অমুতমর হইতে নিরঞ্জন পত্র লিখিলেই তাহাকে পাঞ্জাবে 

পাঠাইবে। আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী পাহাঁডে বিশ্রাম 

করিয়া পাঞ্জাবে কাধ্য আরম্ভ করিব। পাঞ্জাব ও রাজপুতানাই 
কাধ্যের ক্ষেত্র । কাধ্য আর্ত কাঁরয়াই তোমাদের পত্র লিখিব।.. 

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে 

ধীরে শুধরাইতেছে। পাহাড়ে দিন কতক থাকিলেই ঠিক 

হইয়া যাইবে । আলাসিঙ্গা, জি জি, আর এ গুডউইন, গু, 

স্থৃকুল প্রভৃর্তিসকলকে আমার ভালবাসা দিও ও তুমিও জানিও । 

ইতি 

বিবেকানন্দ 
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(১১০) ইং 

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

বেলুড মঠ» 
১৯শে আগস্ট, ১৮৯৭ 

প্রয় মিসেস্ বুল, 

আমার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে ন। এবং যদিও খানিকট। 

বিশ্রাম পেয়েছি, তথাপি আগামী শতের আগে পূর্ব শক্তি ফিরে 

পাব বলে বোধ হয়না। জো-_-এর একখানি পত্রে জানলাম যে, 

আপনার উভয়ে ভারতবর্ষে আসছেন । আপনাদ্দিগকে ভারতবর্ষে 

দেখতে পেলে আমি যে আনন্দিত হব, তা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু 

গোঁড়া থেকেই জেনে রাখ! ভাল যে, এদেশটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 

সব চেয়ে বেশী নোংরা এবং অন্বাস্থ্যকর। বড শহরাদি ভিন্ন অন্যাত্র 

ইউবোপীয় জীবনযাত্রার স্বখ-স্ুবিধা নেই বললেই চলে । 

লগ হতে সংবাদ পেলাম যে, মিঃ ষ্টাভি অভেদানন্দকে 

নিউইয়কে পাঠাচ্ছেন । আমাকে বাদ দিয়ে ইংলগ্ডের কাজ চলা 

অসম্ভব বলেই বোধ হচ্ছে । এক্ষণে একটি মাত্র পত্রিকা বের কবে 

মিঃ ষ্রাডি তা চালাবেন। এই খতুতেই আমি ইংলগ্ডে রওন। 

হবার ব্যবস্থ| করেছিলাম ; কিন্তু ডাক্তারদের বোকামিতে বাধা 

পেলাম । ভারতবধষের কাজ চলছে। 

ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কেউ ঠিক এখনই এদেশের 

১ চিঠিথানি বস্ততঃ আশ্বালা হইতে লিখিত; স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে 

£বেলুড়” লিখিত আছে । 
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“কোন কাজে আসবে বলে আমার ত মনে হয় না। তা ছাড় ষে 

কোন পাশ্চাত্তাবাপীর পক্ষে এদেশের জলবায়ু সহ রা বিশেষ 

কষ্টনাধ্য। এনি বেশান্তের অসাধারণ শক্তি থাক তিনি 

কেবল থিয়োসফিট্টদ্দের মধ্যে কাজ করেন; ফলে এদেশে 

ম্লেচ্ছদিগকে যেরূপ সামাজিক বজ্জনাদি নানাবিধ অসম্মান তোঁগ 

করতে হয়, তাকেও তাই করতে হচ্ছে। এমন কি গুডউইন 

পধ্যন্ত মধ্যে মধ্য তিরিক্ষে হয়ে উঠে এবং তাঁকে সাবধান করে 

দিতে হয়। গুডউইন বেশ কাজ করছে, নে পুরুষ বলে 

লোকে সঙ্গে মিলতে বাধ। নেই । কিন্তু এদেশে পুরুষদের সমাঁজে 

মেয়েদের কোন স্থান নেই, মেয়েরা শুধু নিজেদের মধ্যেই কাজ 

করতে পারে। যেসকল ইংরেজ বন্ধ এদেশে এসেছেন তারা এ 

যাঁবংৎ কোন কাজেই লাগেন নাই ; ভবিষ্যতেও তাদের দ্বার! কিছু 

হবে কি নাজানি না। এ সকল জানিয়াঁও যদি কেহ চেষ্টা করতে 

বাঁজী থাকে তবে তাকে সাদরে আহ্বান করি । 

যদি সারদাঁনন্দ আসতে চায় ত সে চলে আস্থক; আমার 

স্বাস্থ্য এখন ভেঙ্গে গেছে ; স্থৃতরাং সে এলে সমুদয় কাজ গুছাতে 

বিশেষ সাহাঁধা হবে সন্দেহ নাই। 

দেশে ফিরে গিয়ে যাতে এদেশের জন্য কাজ করতে পারেন 

-__-এই উদ্দেশে মিস্ মার্গারেট নৌবল নামী জনৈক। ইংরেজ যৃবতী 
মহিল। ভারতে এসে এখানকার অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়- 

লাভের জন্য খুব উতস্ক হয়েছেন। আপনার! যদি লগুন হয়ে 

আসেন তবে আপনার সহিত আপার জন্য তাকে আমি লিখেছি । 

বড় অস্থবিধা এই যে, দূর হতে কখনো আপনারা এখানকার 
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অবস্থা সম্যক বুঝতে পারবেন না। ছুটি দেশের ধরণ এত ৪ 
স্বতন্ত্র যে আমেরিক। কিংব। ইংলগ্ড হতে তার কোন ধারণ। 

কর অসম্ভব । 

আপনাদের মনে মনে এই ধারণ। রাখবেন যে, আপনারা 

যেন আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে যাত্রা করছেন; তারপর যদি 

দৈবাৎ উতরুষ্টতর নিছু পান ত সেট। বাড়তির ভাগ। ইতি 

আপনাদের বিবেকানন্দ 

(১১১) 

স্বামী ব্রঙ্গানন্দকে লিখিত 

অমুতসর 

২ব] সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহদয়েষ, 

যোগেন এক পত্রে-""বাগবাজারে'*'বাটা ২০,০০০ টাঁকা]য়. 

কিনিতে বলে। এ বাড়ী কিনিলেও বেশ হাঙ্গাম আছে, যথা__ 

ভেঙ্গেচরে বৈঠকখানাটিকে একটি বড হুল করা৷ এবং অন্যান্য 

বন্দোবন্ত করা । আবার এ বাঁটী অতি প্রাচীন ও জীর্ণ। যাহ। 
হউক গিরিশবাঁবু ও অতুলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! যাহ! ভাল হয় 

করিবে । আমি সদলে অদ্য কাশ্ীর চলিলাম ছুইটাঁর গাঁড়ীতে। 

মধো ধশ্মশীলা পাহাড়ে যাইয়া শরীর অনেক স্থস্থ হইয়াছে এবং 

টনসিল, জ্বর প্রভৃতি একেবারে আরাম হইয়। গিয়াছে ।-.. 

তোমার এক পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। নিরঞ্ভন, 

লাটু, কৃষ্ণলাল, দ্দীননাথ, গুঞ ও অচ্যুত আমার সঙ্গে কাশ্বীর 
যাইতেছে। 
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মান্দ্রীজ হইতে যে ব্যক্তি [10116 1০:.-এ ( দুভিক্ষকাধ্যে ) 

১৫০০২ টাঁক] দ্রিয়াছে সে চায় যে, তাহার বিশেষ টপ কিকি 

খরচে গেল-_তাহার একট তালিকা । উহা! তাহাকে পাঠাইবে। 

আমর! এক রকম আছি ভাল। ইতি । 
বিবেকানন্দ 

পুঃ__মঠের সকলকে আমার ভালবাস দিবে । 

(১১২) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 
প্রধান বিচারপতি 

খষিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী 

শরনগর, কাশ্মীর 

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 
অত্ত্নহদয়েযু, 

এক্ষণে কাশ্ীর । এদেশ সঞ্ধদ্ধে যে প্রশংসা শুনিয়াছ তাহা 

সত্য । এমন সুন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও সুন্দর, 

তবে ভাল চক্ষু হয়না । কিন্তু এমন নরককুণ্ডের মত ময়লা গ্রাম ও 

শহর আর কোথাও নাই। শ্রীনগরে খধিবর বাবুর বাঁডীতে 

ওঠ গেছে । তিনি বিশেষ যত্রও করছেন। আমার চিঠিপত্র তার 

ঠিকানায় পাঠাইবে । আমি দু-এক দ্রিনের মধ্যে অন্যত্র বেড়াইতে 

যাইব; কিন্তু আমিবার সময় পুনরায় শ্রীনগর হইয়। আসিব 

এবং চিঠিপত্রও পাইব। গল্াধর সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠাইয়াছ 

তা দেখিলাম। তাহাকে লিখিবে যে মধ্যপ্রদেশে অনেক 

01780 ( অনাথ ) রহিয়াছে ও গোরখপুবে । সেখান হইতে 
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পাঞ্জাবীরা অনেক ছেলেপুলে আনাইতেছে। মহেন্দ্র বাবুকে, 

বলিয়া-কহিয়া একটা এ বিষয়ে 821686101) ( আন্দোলন ) করা 

উচিত-_যাহাতে কলিকাঁতাঁর লোকে এ সকল ০01া)80-এর 

01781729 ( ভাঁর) নেয়, সে বিষয়ে একটা আন্দোলন হওয়।] 

ডউচিত। বিশ্যেতঃ যাহাতে মিশনরিরা যেসকল ০0110%7 লইয়াঁছে 

তাহাদের ফিরাইয়া দেয়__মে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে 11007010191] 

€ম্মারকলিপি ) দেওয়া উচিত। গঙ্গাধরকে আসিতে বল এবং 

রাঁমরুঞ্খ সভার তরফ হইতে এ বিষয়ের একট] বিষম হুজ্ক কর! 

উচিত। কোমর বেঁধে বাড়ী বাড়ী গিয়েহুজ্বক কর। 11833 

406,000 €( জনসভ। ) করাও ইত্যাদি । মিদ্ধি হউক ন হউক-_ 

একট। বিষম গোলমাল কর। (60৮8) 7105%11)06 এবং 

গোবখপুর ইতাদিতে যে সব প্রধান বাঙ্গালী আছে তাদের পত্র 

লিখে নব 1৪9 ( বিবরণ ) জানাও এবং তুমুল আন্দোলন কর। 

বামকৃষ্ষ সভা একদম জেকে যাক । হজ্রকের উপর হুজ্ক-__ 

বিরাম ন। যেন হয়, এই হল ১৪০৪ ( রহম্য )। সারদার কাষোর 

পরিপাটি দেখে খুব খুশী হলাম। গঙ্গাধর এবং সারদা যেখানে 

যেখানে গেছে সেই সেই জেলায় এক একট| 081): ( কেন্দ্র) 

না করে আর যেন বিরত ন! হয়। 

এইমাত্র গঙ্গাধরের পত্র পাইলাম। সে এ জেলায় 99769 

করিতে দুপ্রতিজ্ঞ_বেশ কথা। তাহাকে লিখিও যে তাহার বন্ধু 

ম্যাঁজিষ্রেট আমার পত্রের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। কাশ্মীর 

হইতে নাষিয়াই লাটু, নিরপ্তন, দীন্ত ও খোকাকে পাঠাইয়। দিব, 

কারণ উহাদের এখানে আর কোনও কাধ্য সম্ভব নয়, এবং কুডি- 
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পঁচিশ দিনের মধ্যে শুদ্ধানন্দ, সুশীল ও আর একজনকে পাঠাবে । 
তাহাদের আম্বালায় ক্যাণ্টন্মেণ্ট মেডিকেল হল, )শ্বামাচরণ 

মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইবে। আমি সেখান হতে লানোরে 

যাইব। ছুটে! করে গেরুয়। রঙ্গের মোটা গেঞ্জি, পাঁতবাঁর আর 

মুড়ি দেবার দুই দুই কম্বল। আর গায়ে দেবার একটা করে 

গরম কাপড় ইত্যাদি লাহোরে কিনিয়! দিব। যদ্দি 'রাঁজযোগ” 

বইয়ের অন্রবাদ হইয়] গিয়া থাকে ত তাহাকে ছাঁপাইবে ঘরের 
পয়সায় ।--"ভাষ| যেখানে দুরূহ আছে তাহাকে অতি সরল করিবে 
এবং যদি পারে তুলসী তাহার একটা হিন্দী তঙ্জমা করুক । এ 
বইগুলি বাহির হইলে মঠের অনেক সাহায্য হয়। 

তোমার শরীর বোধ হয় এক্ষণে বেশ আছে। আমা4 

শরীর ধন্মশাল1.-"যাঁওয়া অবধি এখনও বেশ আছে। ঠাগ্াটিই 
বেশ লাগে এবং শরীর ভাল থাকে । কাশ্মীরের দু-একটা 

জায়গা দেখিয়া একটা উত্তম স্থানে চুপ করিয়া বসিব__এই 
প্রকার ইচ্ছা, অথবা! জলে জলে ঘুরিব। যাহা! ভাক্তার বাবু 
বলেন তাহাই করিব। এখানে রাজ! এখন নাই । তাহার 

মেজভাই সেনাপতি আছেন। তাহার সম্পাদকতায় একট! 

বক্তৃতা হইবার উদ্যোগ হইতেছে । যাহা হয় পরে লিখিব। দ্বু- 
এক দিনের মধ্যে যদি হয় ত থাকিব; নহিলে আমি বেড়াইতে 

চলিলাম। সেভিয়ার মারীতেই রহিল। তাহার শরীর বড়ই 
অন্থন্থ-_টার্গীয় ঝটকায়। মারীর বাঙ্গালী বাবুর! বড়ই ভাল 
এবং ভত্র। 

জি পি ঘোষ, অতুল, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি সকলকে 
শটে 



পত্রবলী 

আমার সাষ্টাঙ্গ দিবে ও সকলকে তাতাইয়া রাখিবে। যোগেন , 

যে বাটী কিনিবার কথা বলিয়াছিল তাহার খবর কি? আমি 

এখান হইতে অক্টোবর মাসে নামিয়! পাঞ্জাবে দু-চারিটি লেকচার 

দিব। তাহার পর সিন্ধু হইয়৷ কচ্ছ, ভূজ ও কাঁখিয়াওয়ার-_ 

স্থবিধা হইলে পুণা পধ্যস্ত, নহিলে বরোদা হইয়া! রাঁজপুতান! । 

এাজপুতান। হইয়। . ভা. [১ ( উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ ) ও 

নেপাল, তারপর কলিকাঁতা--এই ত প্রোগ্রাম এখন; পরে প্রভু 

জানেন । আমার সকলকে প্রণাম আশীর্বাদ ইত্যাদি। 

বিবেকানন্দ 

(১১৩) ইং 

স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত 

কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি 

শ্রীযুক্ত খধিবর মুখোপাধ্যায়ের বাডী 

শ্রীনগর 

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 

প্রিয় শুদ্ধানন্দ। 

অবশেষে আমর! কাঁশ্ীরে এসে পড়েছি । এজায়গার সব 

সৌন্দধ্যের কথা তোমায় লিখে আর কি হবে? আমার মতে 

এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, য! যোগীদের অন্তকুল। কিন্ত এদেশের 

যার! বর্তমান অধিবাসী তাদের অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য থাকলেও 

তাঁরা অতীব অপরিষ্কার। এদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার 

জন্য এবং শক্তিলাভের জন্য আমি এক মাস জলে জলে ঘুরে 

বেড়াব। কিন্তু নগরটিতে এখন ভয়ানক ম্যালেরিয়া এবং 

৮১ 



'পত্রাবলী 

॥ সদানন্দ ও কৃষ্ণলালের জর হয়েছে । সদ্দানন্দ আজ|ভাল আছে 

কিন্তু কুষ্ণলালের এখনও জ্বর আছে। ডাক্তার তে তার 

জোলাপের ব্যবস্থা করে গেছেন । আমরা আশ। করি সে কালকের 

মধ্যে সেরে উঠবে এবং আমর! যাত্রাও করব কাঁল। কাশ্মীর 

গভর্ণমে আমাকে তাদের একখানি বজরা ব্যবহার করতে 

দিয়েছেন এবং উহা! সুন্দর ও আরামপ্রদ। তারা জেলার তহশিল- 

দাঁরদের উপরও আদেশ জারী করেছেন। এদেশের লোকেরা 

আমাদের দেখবার জন্য দল বেধে আসছে এবং আমাদিগকে স্থখে 

রাখার জন্য যা] কিছু প্রয়োজন সবই করছে। 

আমেরিকার কোন কাগজে প্রকাশিত ডাক্তার ব্যারোজের 

একটি প্রবন্ধ ইপ্ডিয়ান মিরর'-এ উদ্ধৃত হয়েছে; কে একজন 

নিজের নাম ন। দিয়ে ইগ্ডয়ান্ মিররএর এ অংশ আমায় 
পাঠিয়েছে এবং এর কি উত্তর হবে জানতে চেয়েছে । আমি 

অংশটুকু ব্রহ্মানন্দকে পাঠাচ্ছি এবং যে অংশগুলি নিছক মিথ্যা 

তার উত্তরও লিখে দিচ্ছি । 

তুমি ওখানে ভাল আছ এবং তোমার দৈনন্দিন কাঁধ্য চালিয়ে 

যাচ্ছ জেনে স্থখী হলাম । আমি শিবাঁনন্দের কাছ থেকেও 

একখানি পত্র পেয়েছি; তাঁতে ওখানকার কাজের সবিশেষ খবর 

আছে। 

এক মাল পরে পাঞ্জাবে যাচ্ছি; তোমাদের তিন জনকে 

আমি আহ্বালাতে পাব আশ করি । যদ্দি কোন কেন্দ্র স্থাপিত 

হয়ত তোমাদের এক জনকে কাধ্যভাঁর দিয়ে ধাব। নিরঞ্জন, 

কৃষ্ণলাল ও লাটুকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। 
৮২ 
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আমার ইচ্ছা আছে, একবার চট করে পাঞ্জাব ও সিন্ধু হয়ে 

এবং কাথিয়াওয়ার ও বরোদার ভেতর দিয়ে রাজপুতানায় ফিরব 

এবং তথা হতে নেপালে ধাব এবং সর্বশেষ কলকাতায় । 

আমাকে শ্রীনগরে ধধিবর বাবুর বাঁডীর ঠিকানায় পত্র 

দিও। আমি ফিরবার পথে পত্র পাব। সকলকে আমার 

ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। ইতি 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(5৯৪) 

শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত 
শ্লিনগর 

কাশ্মীর, ১৮৯৭ 

কল্যাণবরেষু, 
আজ ৯ মাস যাবৎ শরীর অত্যন্ত অস্থস্থ থাকায় এবং 

গ্রীষ্মাধিক্য অত্যন্ত বুদ্ধি হওয়ায় পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিতেছি। 

এক্ষণে কাঁশ্শীরে। আঁষি অনেক পধ্যটন করিয়াছি; কিন্ত 

এমন দেশ ত কখনও দেখি নাই। এক্ষণে শীদ্রই পাঞ্গাবে যাইব 

এবং পুনরায় কাধ্য আরম্ভ করিব। সদাঁনন্দের মুখে তোমাদের 

সমন্ত সমাচার পাইলাম এবং পাইয়া থাকি। আমি নিশ্চিত 

পাঞ্জাব হইয়া করাচিতে আসিতেছি, দেখায় সাক্ষাৎ হইবে। 

ইতি 

সাশীর্ববাদং 

বিবেকানন্দ্য 

২৮৩ 
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(১১৫) 

শীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত ) 

১. কাশ্শীর 

১৮৯৭ 

বল্যাণীয়াস্থ, 

এত দিন তোমাকে পত্র লখিতে পাবি নাই এবং বেলগাঁও 

যাইতে পারি নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। আমি রোগে বডই 
কাতর ছিলাম, আর তখন আমার যাওয়। অসম্ভব ছিল। এখন 

হিমালয়ে ভ্রমণের ফলে আমি পূর্ব স্বাস্থ্য অনেকট। ফিরিয়া 
পাউয়াছি। কাধ্য শীঘ্রই পুনরায় আরম্ভ করিব। ছুই অঞ্চাহের 

মধ্যেই পাঞ্জাবে যাইব এবং লাহোর অমুতসরে ঢই-একটি লেকচার 

দিয়াই করাচি, গুজরাট, কচ্ছ ইত্যাঁদি। করাচিতে নিশ্চিত 

তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব । 

এ কাশ্মীর বান্তবিকই ভূত্বগ--এমন দেশ পৃথিবীতে আর 

নাই । যেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি 

স্্রীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। এতদিন দেখি নাই বলিয়া মনে 

দুঃখ হয়। তুমি শাবীবিক ও মানসিক কিরূপ আছ, আমায় 

সবিশেষ লিখিবে আব আমার বিশেষ আশীর্বাদ জানিবে। 

সর্বদাই তোমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছি, নিশ্চিত জানিও। 

ইতি 

বিবেকানন্দ 

২৮৪ 
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পিসি তোদ হহিপিলল 7 খিউসএ) হন গলগল 
৩ বলচিত ৮৮৮7 আপিন 2 পাটি সগ্িতিন টিটি: 
সিডি ভিত ভাগনী 0 আপিজপিছি ইসি ঠীতিগি - 

2 4্টাজার্টিস-০৮৮4৮29শ্রাশপী হি এশকিতে ৮১ 
18527 ১১০ গু রিপএাপপাঁ 

৮৪৯৯০ ৬০ 
কলিডত ৪ 



পত্রাবলী 

(১১৬) 

ল্বামী রামরুষ্ানন্দকে লিখিত 

৪ নমো ভগবত রামকুষ্ণাব 

শ্লীনগর, কাশ্মীর 

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 
কল্যাণবরেষু, 

এক্ষণে কাশ্শীর দেখিয়। ফিরিতেছি । দু-এক দিনের মধ্যে 

পাঞ্জাব যাত্রা করিব। এবার শরীর অনেক স্থস্থ হওয়ায় পূর্ব্বের 

তাঁবে পুনরায় ভ্রমণ করিব মনস্থ করিয়াছি। লেক্চার-ফেকৃচার 

বড় বেশী নয়-_যর্দি একট।1-আধট! পাঞ্জাবে হয়ত হইবে নহিলে 

নয়। এদেশের লোক ত এখনও এক পয়স। গাডীভাড়! পধাস্ত 

দিলে না__তাহাতে মণ্ডলী লইয়া চল। যে কি কষ্টকর বুঝিতেই 

পার। কেবল এ ইংরেজ শিয়াদের নিকট হাতপাতাঁও লজ্জার 

কথা। অতএব পূর্ধের ভাবে “কম্বলবস্ত” হইয়! চলিলাম। 
এস্থানে গুডউইন প্রভৃতি কাহারও প্রয়োজন নাই বুঝিতেই 

পারিতেছ। 

সিলোন হইতে একটি সাধূু-পি পি জিনবর বমর নামক-__ 

আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন; তিনি ভারতবর্ষে আমিতে 

চান ইত্যাদি। বোধ হয় ইনিই সেই 3187988 (শ্যামদেশীয়) 

রাজকুমার সাধু । ইহার ঠিকানা ওয়েলওয়াটা, দিলোন। যদি 
স্ববিধা হয় ইহাঁকে মান্দ্রাজে নিমন্ত্রণ কর। ইহার বেদাস্তে 
বিশ্বাস আছে। মান্দ্রাজ হইতে উহাকে অন্ান্ত স্থানে পাঠান 

তত কঠিন কার্য নহে। আর অমন একটি লোক সম্পরদায়ে 
২৮ 
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থাকাও ভাঁল। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সকলবে জানাইবে 
ও ভ্ানিবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 
পুং__খেতডির রাজ! ১০ই অক্টোবর বহ্বে পৌছিবে__&9:995 

( অভিনন্দন ) দিতে ভুলিও না । বি 

(১১৭) 

স্বামী ত্রহ্মানন্দকে লিখিত 

শ্রীনগর, কাশ্মীর 

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহদয়েষু, 

গোপাল দাদার এক পত্রে অবগত হইলাম যে, তোমরা 

কোন্নগরে জমি দেখিয়। আসিয়া । জমি নাকি ষোল বিঘা 

নিষ্ধর এবং দাম আট-দশ হাজারেরও কম। স্বাস্থ্য ইত্যাদি 

সকল বিবেচনা করিয়া যেমন ভাল হয় করিবে । আমি দু- 

এক দ্রিনের মধ্যে পাঞ্জাব চলিলাঁম। অতএব এস্থানে চিঠিপত্র 

আবু লিখিও নাঁ। [৪৮ (পরবর্তী ) ঠিকানা আমি তাঁর 

করিব। হরিপ্রসন্কে পাঠাইবার কথা যেন ভুলে না। 

গোপাল দাদাকে বলিবে যে, “তাহার শরীর শীঘ্রই ভাল হইয়! 

যাইবে__শীত আসছে, ভয় কি ?__খুব খাও দাও মৌজ উড়াও |” 

যোৌগেনের শরীর কেমন থাকে তদিষয়ে মিসেস্ সি সেভিয়ার, 

স্প্রিং ডেল, মারী, ঠিকানায় এক চিঠি লিখবে এবং তাহার 
উপর €09 91৮ 215৪1 (ফিরিয়। আস পধ্যস্ত থাকিবে) 

২০৩৬ 
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লিখিয়। দ্িও। সকলকে ভালবাসা! আশীর্বাদ ইত্যাদি দিও। , 

কিমধিকমিতি ্ 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্চ _খেতড়ির বাঁজা ১০ই অক্টোবর বোম্বাই আমিবে, 

7007998 ( অভিনন্দন )-ট1 ভূলিও না । 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

শ্রীনগর, কাশ্বীর 

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 
অভিন্নহৃদয়েষু, 

তোমার সন্গেহ চিঠি পেয়েছি এবং মঠের চিঠিও পেয়েছি । 

ছু-তিন দিনের মধ্যেই আমি পাঞ্জাব রওন!| হচ্ছি। বিলাতী 

ডাঁক এসেছে । মিস্নোবল্ তার পত্রে যে সকল প্রশ্ন করেছে 

তার উপর আমার উত্তর এই-_ 

(১) প্রায় সকল শাঁখা-কেন্দ্রই খোলা হয়েছে, তবে এখনও 

আন্দোলনের আরম্ত মাত্র । 

(২) সন্গ্যাসিগণের অধিকাংশই শিক্ষিত, যারা তা নয় 

তারাও ব্যবহারিক শিক্ষা পাচ্ছে । কিন্তু সর্বোপরি অকপট 

নিঃহ্বার্পরতাই হচ্ছে সংকাধ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন । 

তছুদ্দেশ্রে অন্য সকল শিক্ষা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকেই 

সমধিক মনোযোগ দেওয়। হয়। 

(৩) ব্যবহারিক শিক্ষকবুন্দ_-আমর! যাঁদের কম্মিরূপে 

পাচ্ছি তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। এক্ষণে আবশ্যক শুধু 

২৮৭ 
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॥ তাদিগকে আমাদের কাধ্যপ্রণালী শেখান এবং চরিত্র গঠন 

করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে-__তাঁদিগকে আ্ান্বর্ভী ও 

নিভীক করা, আর উহার প্রণালী হচ্ছে প্রথমতঃ )গরীবদিগের 

দেহযাত্রার ব্যবস্থা! কর! এবং ক্রমে মানসিক উচ্চতর স্তরগুলির 
দিকে এগিয়ে যাওয়া । 

শিল্প ও কলা _অর্থাভাবহেতু আমাদের কর্ম তালিকার অন্তর্গত 
এই অংশ এখনো আরম্ভ করতে পারছি না। বর্তমানে থে 

সোজ। কাজটুকু কর! চলে তা হচ্ছে এই যে, ভারতবাসীদ্দিগকে 

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে আগ্রহান্বিত করতে হবে এবং ভারতীয় 

শিল্পদ্রব্যাদি যাহাতে বহির্ভারতে বিক্রয় হয় তার জন্য বাজার 

সি করতে হবে। যার! নিজের! দালাল নয়, পরন্ত এই শাখার 

সমস্ত লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জন্য বায় করতে প্রস্তত, 

কেবল তাঁদেরই দ্বার৷ এ কাজ করান উচিত। 

(৪) জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ান ততদিনই প্রয়োজন 
হবে, যতদিন না জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণের ধন্মভাব ও ধশ্মজীবন অন্য সব কিছু 

অপেক্ষা সমধিক কাধ্যকরী হবে। 

(৫) জাতিনিব্বিশেষে আমাদের প্রভাব বিস্তারিত হবে। 

এ পধ্যস্ত উচ্চতমদের মধ্যেই কেবল কাজ হয়েছে; কিন্তু ছু্তিক্ষ- 

সাহায্যকেন্দ্রগ্ুলিতে আমাদের কম্মবিভাগের কাজ শুরু হওয়ার 

পর থেকে নিয়তর জাতিগুলিকেও আমর! প্রভাঁবান্বিত করতে 

-পারছি। 

(৬) গ্রায় সকল হিন্দুই আমাদের কাজ সমর্থন করেন; 
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কিন্তু এই জাতীয় কাধ্যে প্রতাক্ষ সহায়তা করতে তারা অত্যন্ত * 

নহেন। 

(৭) হই, আমরা গোড়। থেকেই আমাদের দান ও অন্যান্য 

লং্কাধ্যে ভারতীয় বিভিন্নধশ্মীবলম্বীর মধ্যে ইতরবিশেষ করি না। 

এই স্থত্র অস্থসারে মিন নোবল্কে চিঠি লিখলেই হবে। 
যোগেনের চিকিৎসার খেন কোনও ত্রুটি না হয়__আঁসল ভেঙ্গে ও 

টাক। খরচ কবিবে। ভবনাথের স্ত্রীকে দেখতে গিয়াছিলে কি? 

ব্রহ্মচারী হরিপদ যদি আমতে পারে ত বড় ভাল হয়। মিঃ 

.সেভিয়র একট। স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে__য। হয় 

একটা শীঘ্র করে ফেলতে পারলে হয়। হরিপদ ইঞ্জিনিয়ার 

মানুষ__ঝট করে একট করতে পারবে । আর জায়গ।-টায়গ। 

দে ব্যক্তি বোঝেও ভাল। ডেরাছুন মশ্ডুরীর নিকট একটা 

জায়গা হওয়। তাদের পছন্দ অর্থাৎ যেখানে বেশী শীত ন৷ 

হয় এবং বার মাস থাকা চলে। হরিপদকে অতএব একদম 

আম্বালায় হ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, মেডিকেল হল, আম্বাল! 

ক্যাণ্টন্মেন্ট-এ পাঠাবে পত্রপাঠ। আমি পাঞ্জাবে নেমেই 

সেভিয়রকে তার সঙ্গে দিয়ে পাঠাব। আমি ঝা করে পাঞ্জাবট। 

হয়ে করাচি দিয়ে কাথিয়াওয়াঁড় গুজরাট না হয়ে রাজপুতানার 

ভিতর দিয়ে নেপাল হয়ে চট করে চলে আসছি। তুলসী যে 

অধ্যভারতে গেছে-কি ছুভিক্ষকাধ্যের জন্য? এখানে আমরা 

সব ভাল আছি-_হ্থগার-টুগার কিছু নাই। ডাক্তার মিত্র 

8801109 ( পরীক্ষা!) করেছিলেন। তবে পেট-ফেট গরম 

হলে স্পেসিফিক গ্রেভিটি (প্রত্রাবের গাঢ়তা ) একটু বাড়ে-_ 
৮৪ 
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এই মাত্র। সাধারণ স্বাস্থা খুব ভাল ও ডাঁয়েবেটিম অনেকদিন 

তাগলব! হয়েছেন আর কোনও ভয় করব না। ভাত চিনি- 

ফিনি খেয়েও যখন কিছুই বাড়ল ন|, তখন কোন্ ভয় করছি 
ন]। রোজ রোজ মাংস খেলে লিভার কন্ কন্ করে, গ্রেভিটি 

বাড়ে। তাই মাঝে মাঝে একদম বন্ধ করে দ্িই। সকলকে 

আমার আশীর্বাদ, প্রণাম ও ভালবাস দ্িও। কালী নিউ- 

ইয়ে পৌছিয়াছে খবর পাইয়াছি; কিন্ত সে কোনও চিঠিপত্র 

লিখে নাই। ্টাভি লিখছে, তার ০] (কাজ ) এত বেড়ে 

উঠেছিল যে, লোকে অবাক হয়ে যায়__আবার দু-চার জন 

তার খুব প্রশংসা! করে চিঠিও লিখছে । যা হোঁক্, আমেরিকাতে 
অত গে।ল নাই-_-এক রকম চলে যাবে। শুদ্ধানন্দ ও তার 

ভাইকেও হরিপদর সঙ্গে পাঠাবে__এ দলের মধ্যে খালি গুঞ 

আর অচ্যুত আমার সঙ্গে থাকবে । ইতি; 
বিবেকানন্দ 

(১১৯) ইং 

শ্রীনগর, কাশ্মীর 

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 

প্রিয় মিস্ ম্যাক্লাউড, 

তোমার আসার যদি ইচ্ছাই থাকে, তবে তাড়াতাড়ি চলে এস। 

নভেম্বরের মধ্যভাগ হতে ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগ পধ্যস্ত ভারতে 

ঠাণ্ডা, তারপরে গরম। তুমি যা দেখতে চাও, তা এ সময়ের 
১ শেষ প্যারা ছুইটি মূলে বাঙ্গালায় লিখিত। 
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মধ্যেই হয়ে যাবে; কিন্তু সব কিছু দেখতে গেলে অবশ্থা বছর 

কয়েক লাগবে। 

সময় বড় অন্ন; তাই তাড়াতাড়ি এঠ কাড লেখার জন্য মনে 

কিছু করো না। দয়! করে মিসেস্ বুলকে আমার আস্তরিক 

ভালবাসা জানাবে এবং গুডউইন যেন শীত সেরে ওঠে, সে 

জন্য আমার শুভেচ্ছা এবং আস্তরিক কাঁমন! জানাচ্ছি । মা, 

এযাঁলবাট1, ছোট্র শিশুটি ও হলিষ্টারকে আমার ভালবাসা 

জানাবে; এবং সবশেষে, ও তাই বলে সব চেয়ে কম নয়, 

ফ্রাদঙ্ককেও আমার অন্তরূপ ভালবাসাই জানাবে । ইতি 

সতত ভগবদ্দাশ্রিত 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১২০) ই 

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত 

শ্রীনগর, কাশ্মীর 

১লা অক্টোবর, ১৮৯৭ 

অনেকে অন্তের নেতৃত্বে সর্বোত্তম কাজ করতে পারে। 

সকলেই কিছু নেত। হয়ে জন্মায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, 
যিনি শিশুদের ন্যায় অন্যের উপর নেতৃত্ব করেন। শিশুকে 

আপাততঃ অন্ের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হলেও, সে-ই 

সমগ্র বাড়ীর রাজা । অন্ততঃ আমার ধারণা এই যে, উহাই 

মুল রহস্য ।-*.অন্থভব অনেকেই করে সত্য, কিন্ত জন কয়েকেই 

মাত্র প্রকাশ করতে পারে । অন্থের প্রাতি অন্তরের প্রেম, প্রশংস। 
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ও হামুভৃতি প্রকাঁশ করার যে ক্ষমতা তাই এক জনকে অপরের 
অপেক্ষ! ভাবপ্রচাঁরে অধিক লাফল্য দান করে|." 

তোমার কাছে কাশ্মীরের বর্ণনা দ্রেবার চেষ্টাও করব ন।। 

শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে ঘে, এই ভূত্বর্গ ব্যতীত অন্য কোন 
দেশ ছেড়ে আসতে আমার কখনে। মন খারাপ হয়নি । সম্ভব 

হলে রাজাকে রাজী করিয়ে এখানে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার ও 

ঘথাপাপা চেষ্টা করছি । এখানে অনেক কিছু করবার আছে-_ 

আর উপকরণও এত আশাপ্রদ।'.. 

বড় অস্থবিধা এই যে-আমি দেখতে পাই যে, অনেকে 

তাদের প্রায় সবটুকু হৃদয় দিয়ে ভাঁলবাসাই আমায় অর্পণ 

করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার ত সবটুকু 

দেওয়! চলে না; কারণ একদিনেই ত৷ হলে সমস্ত কাজ পণু হয়ে 

ষাবে। অথচ নিজের গণ্ডীর বাইরে দেখতে অনভ্যন্ত এমন 

লোকও আছে যার। এরূপ প্রতিদানই চায়। কর্মের াফল্যের 

জন্য ইহা! আবশ্যক যে, যত বেশী লোকের সম্ভব আমার প্রতি 

একাস্তিক ভালবাসা জন্মীক; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব 
গণ্ডীর বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সমস্ত 

ভেঙ্গে চুর হয়ে যাবে। নেতা ধিনি তিনি থাকবেন সব গণ্ডীর 
বাইরে । আমার বিশ্বাম তুমি একথা বুঝতে পারছ। আমি 

একথ! বলছি না ষে, তিনি অপরের শ্রদ্ধাকে পঞুর ন্যায় নিজের 

কাজে লাগাবেন আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে 

চাই তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট ; আমার ভালবাস! 

একাস্তই আমার আপনার জিনিস, কিন্তু তেমনি আবার 
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প্রয়োজন হলে-_বুদ্ধদেব যেমন বলতেন “বহুজনহিতায়, বছজন-, 
স্থখায়”__আমি নিজহন্তেই আমার হৃদয়কে উত্পাঁটিত করতে 

পারি। প্রেমে আমি উন্মাদ; কিন্তু তাতে তিলমাত্র বদ্ধন 

নাই । প্রেমের প্রভাবে অচেতন জড়বস্ত চেতনে পরিবস্তিত 
হয়ে গেছে । বস্তুতঃ এই হল আমাদের বেদাস্তের সার কথ]। 

একই সদ্বস্ত অজ্ঞানীর চক্ষে “জড়' এবং জ্ঞানীর চক্ষে “ভগবান, 

বলে প্রতিভাত হন। এবং জডের মধ্যে যে চেতনের ক্রমিক পরিচয়- 

লাভ-_তাঁই হল সভ্যতার ইতিভাস। অজ্ঞানীর। নিরাঁকারকে ও 
সাকাররূপে দেখে, জ্ঞানী সাকারেও নিরাকারের দর্শন পান। 
স্খ-ছুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্যে আমর| শুধু এই শিক্ষাই 
পাচ্ছি ।'..অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। 
“বজ্র মত দৃঢ় অথচ কুসুমের ন্যায় কোমল”__এইটিই হচ্ছে 
সার নীতি । 

চিরন্েহশীল সত্যাবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

(১২১) 

সামী ব্রঙ্গানন্দকে লিখিত 

মারী 

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭ 
অভিন্সহদয়েষু, 

কাশ্মীর হইতে গত পরশু সন্ধ্যাকালে মারীতে পৌছিয়াছি। 
সকলেই বেশ আনন্দে ছিল। কেবল কে্টলাল ও গুপ্তর মধ্যে মধ্যে 
জর হইয়াছিল-_তাহাঁও সামান্ত । এই ৪00798৪ ( অভিনন্দনটি ) 
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খেতড়ির রাজার জন্য পাঁঠাইতে হইবে_-সোনালী বঙ্গে ছাপাইয়। 
ইতাদি। রাজ! ২১।২২শে অক্টোবর নাগাদ বোম্বে পৌছিবেন। 

বোদ্ধায়ে আমাদের কেহই এক্ষণে নাই। যদি কেহ থাকে, 

তাহাকে এক কপি পাঠাইয়। দিবে__যাহাতে সে বাক্তি রাজাকে 

জাহাজেই এ ৪00769৪ প্রদান করে বা বোম্বে সহরেতে 

কোথাঁও। উত্তম কপিটি খেতড়িতে পাঠাইবে । একটি মিটিং-এ 

(সভাতে ) এটি পাঠ করিয়া লইবে। যদি কিছু বদলাঁইতে 

ইচ্ছা হয়, হানি নাই। তাহাঁর পর সকলেই সহি করিবে; কেবল 
আঁমার নামের জায়গাটা! খালি রাখিবে__আমি খেতড়ি যাইয়। 

সহি করিব। এবিষয়ে কোন ত্রুটি না হয়। ঘোঁগেন কেমন 

আছে পরব্রপাঁঠ লিখিবে__লাঁল। হংসরাঁজ সোহনী, উকিল, রাঁওল- 

পিশ্ডির ঠিকানায়। রাঁজা বিনয়কৃষ্ণের তরফের ৪0.৭ট! 

ছুদিন নয় দেরী হবে-_আমাঁদেরটা যেন পৌছায়। 

এইমাত্র তোমার ৫ই তারিখের পত্র পাইলাম । যোগেনের 

সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলাম এবং আমার এই চিঠি পাইবার 

পূর্বেই হরিপ্রসন্ন বোধ হয় আম্বালায় পৌছিবে। আমি 

তাহাদ্দিগকে ঠিক ঠিক ৪91০9 (নির্দেশ ) সেখানে পাঠাইব। 

ম। ঠাকুরাণীর জন্য ২০০২ টাঁকা পাঠাইলাম-প্রাপ্তিত্বীকার 
করিবে ।..ভবনাথের স্ত্রীর সন্বন্ধে কিছুই কেন লিখ নাই। 

তাহাঁকে দেখিতে গিয়াছিলে কি? 

কাপ্তেন সেভিয়র বলিতেছেন যে, তিশি জায়গার জন্য 

অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মশ্ুরীর নিকট বা অন্য কোন 

0676:8] ( কেন্ত্রস্থানীয় ) জায়গায় একটা স্থান ঘত শীঘ্র হয়__ 
১৪৪ 
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তার ইচ্ছ।। তাঁর ইচ্ছ। যে, মঠ হতে দু-তিন জন এসে জায়গ। 

৪০166% (পছন্দ) করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মারী: 
হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খবচ 

অবশ্য তিনিই পাঁঠাইবেন। আমার ৭1606107 ( পছন্দ ) 

তত এক আমাদের ইঞ্জিনিয়ার। বাকী আর যেয়ে এ বিষয়ে 

বোঝে_-পাঠাবে । ভাব এই ষে, খুব ঠা স্থানেও কাজ নাই, 

আবার বড় গবমও না হয়। ডেরাছুন গরমীকালে অসখা_ 

শীতকালে বেশ। মশুরী 1৮০] (খাস মশুবী) শীতকালে 

বোধ হয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তাঁর আগিয়ে বা পেছিয়ে_ 

অর্থাৎ ব্রিটিশ ব। গাঁডোয়াল বাজো জায়গা পাওয়া যাবেই। 

অথচ সেই জায়গায় বারমান জল চাই, নাইবার-খাবার জন্য । 

এ বিষয়ে মিঃ সেভিয়র তোমায় খরচ পাঠিয়ে চিঠি লিখছে । 
তার সঙ্গে সমত্ত ঠিকানা করবে । আমার 1১191) ( পরিকল্পন। ) 

এক্ষণে এই-নিরঞূন, দিনু, লাটু এবং রুষ্ণলাঁলকে জয়পুরে 

পাঠাই; আমার সঙ্দে কেবল অচু আর গ্প্ত। মারী হতে 

রাওলপিত্ডি, তথ। হতে জন্মু, সেখান হতে লাহোর, তারপর 

একেবারে করাচি তথ। হতে। আমি এখান হইতেই মগের 

জন্য 00119060, ( অর্থসংগ্রহ ) আরম্ভ করিলাম। যেখান 

হতে তোমার নামে টাক। আস্থক না, তুমি মঠের ফণ্ডে জমা 

করিবে ও দৌোরস্থ হিসাব বাথিবে। ছুটো ফণ্ড আলাদা__ 

একটা কলকাতার মঠের জন্য, আর একটা! (8001116 চ0], 

৪6০. (ছুভিক্ষকাধ্া ইত্যাদি )। আজ সারদা ও গঙ্গাধরের 

দুই চিঠি পাঁইলাম। কাঁল তাদের চিঠি লিখব। আমার 
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বোধ হয় সাঁরদাকে ওখানে না পাঠিয়ে 0601 [১071705 

'( মধাপ্রদেশ )-এ পাঠীন ভাল ছিল। সেখানে সাগরে ও নাগপুরে 

আমার অনেক লোক আছে-ধনী ও পয়সা-দ্রেনেওয়াল! 

ইত্যাদি। যাহা হউক, আসছে নভেম্বরে সব হবে। আর বড় 
তাঁড়।। এইখানেই শেষ। 

শশীবাবুকে আমার বিশেষ আশীর্বাদ ও প্রণয় দ্িও। মাষ্টার 

মহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে লেগেছেন দেখছি। তীকে 

আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি জেগেছেন 

দেখে আমার বুক দশহাত হয়ে উঠল। আমি কাল তাকে 

পত্র লিখছি। অলমিতি--ওয়! গুরুকী ফতে__$0 দ্ব02 | ট0 

01 | ( কাজে লেগে যাও, কাঁজে লেগে যাও )। তোমার সব 

চিঠিপত্র পেয়েছি । ইতি 
বিবেকানন্দ 

(১২২) 

স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত 

মাঁবী 

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্রে তোমার শরীর তেমন ভাঁল নয় শুনিয়া দু:খিভ 

হইলাম । 01019019018: (অপ্রিয়) লোককে যদ্দি 00018 

( লৌকপ্রিয়) করতে পাঁর তবেই বলি বাহীছুর। পরে ওখানে 

কোনও কাধ্য হইবার আঁশা নাই । তদপেক্ষ। ঢাকা বা অন্য কোন 

স্বানে যাইতে পাঁরিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, নভেম্বরে ফে 
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ঘম01]. 61088 (কাজ বন্ধ) হইবে, সেই মঙ্গল। শরীর যদি, 
খারাপ বেশী হয় ত চলিয়া আসিবে । 087৮8] 05100-এ 

( মধ্যপ্রদেশে ) অনেক 8910 (কাধাক্ষেত্র ) আছে এবং 1৪0)1119 

( ছুভিক্ষ ) ছাড়াও আমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব কি? 

যেখানে হউক একটা ভবিষ্যৎ বুঝে বসতে পারলেই কাঁজ হয়। 

যাহ। হউক, দুঃখিত হইও ন।। 

যাহ! কর! যায়, তাহাঁর নাঁশ নাই_-কখনও নহে); কেজানে 

এখানেই পরে সোনা ফলিতে পাঁবে। 

আমি শীত্রই দেশে কাধয আরম্ভ করিব। এখন আর পাহাড় 

বেড়াবার আবশ্তক নাই । 

শরীর সাবধানে রাখিবে। কিমধিকমিতি 
বিবেকানন্দ 

(১২৩) 

স্বামী অখগ্ডানন্দকে লিখিত 

মাবী 

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্র পাইয়া! বিশেষ আনন্দিত হইলাম । লঙম্ব! প্ল্যানে 

এখন কাজ নাই, যাহা 01507 62196106 010000)8181709 

[)০8811916 ( বর্তমান অবস্থায় সম্ভব ) হয়, তাহাই করিবে। ক্রমে 

ক্রমে 1019 9 আ]] 01097) ৮০ $০1 (তোমার পথ খুলিয়। 

যাইবে )। 0270081752৪ ( অনাথাশ্রম ) অতি অবশ্তই করিতে 

হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মেয়েটিকেও ছাড়া হবে না।, 
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তবে মেয়ে 07750226-এর  (অনাথাশ্রমের ন্ত) মেয়ে 

স্থপারিন্টেপ্ডে্ট চাই, আমার বিশ্বাস__মা এ কচ কর্তে 

বেশ পারবেন। অথবা উক্ত গ্রামের কোনও বৃদ্ধা বিধবাঁকে এ 

কাধ্যে ব্রতী করাও, ধার ছেলেপুলে নাই । তবে ছেলেদের ও 

মেয়েদের স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাঁই। সেভিয়র সাহেব এ কাধ্যের 

জন্য তোমায় টাক পাঠাইতে রাজি । তীহাঁর ঠিকানা নেডোন্স, 

হোটেল, লাহোর । যদ্দি তাকে চিঠি লেখ, উপরে লিখিবে ণ'০ 

৪1৮ 271৮8] ( আস! পধ্যস্ত অপেক্ষা করিবে )। আমি শীদ্ুই 

কাল ব| পরশু রাওলপিণ্ডি যাঁইতেছি, পরে জন্মু হইয়া লাহোর 

ইত্যাদি দেখিয়া, করাচি প্রভৃতি হইয়৷ রাজপুতানায় আসিব । 

আমার শরীর বেশ ভাল আছে। ইতি 
বিবেকানন্দ 

পুঃ__মুললমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের 

ধন্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাঁওয়1-দাঁওয়া আলগ. করিয়। 

দিলেই হইল এবং যাহাঁতে তাহার নীতিপবায়ণ, মনুষাত্বশালী 

এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে । ইহারই নাম ধর্ম 

_জটিল দার্শনিক তত্ব এখন শিকেয় তুলে রাঁখ। 

বি 

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক 77801)0900 ( মন্ষ্ত্ব ) 

এবং দয়া_“স ঈশ: অনির্বচনীয়প্রেমন্বরূপঃ”__-তবে “প্রকাশ্যতে 

রাঁপি পাত্রে”১ __এই স্থলে এই বল! উচিত, __"সঃ প্রত্যক্ষ:” এবং 

১ সেই ঈশ্বব অনির্ববচনীয় প্রেমন্বরূপ--তনে পাত্রবিশেষে প্রকাশ পান। 
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“সব্বেষাৎ প্রেমরূপঃ”_-তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমীন & 
আবাঁর কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো হে বাপু! বেদ, কোরান, 

পুরাণ, পুঁথি-পাঁতিড়। এখন কিছুদিন শাস্তি লাভ করুক-_প্রত্াক্ষ 

ভগবান দয়া-প্রেমের পূজো দেশে হ'ক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদ- 

বুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ে! না । 

অতীঃ, অভীঃ। লোক না পোক! হিন্দু, মুসলমান, কশ্চান 

ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আন্তে আন্ডে, 

অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একট্র আলগ, হয়; আর 

ধর্মের যে সার্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১২৪) 

স্বাঁমী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

( সম্ভবতঃ) মারী 

১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহৃদয়েষু, 

কাশীর হতে আজ দশ দিন পর্যন্ত সমস্ত কাঁজ যেন একট।| 

ঝেোঁকে করেছি বলে মনে হচ্ছে। সেট! শরীরের রোগ হোক্ 

বা মনেরই হোক । এক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি 

আর কাঁজের যোগ্য নই। ...তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু 

বাবহার করেছি বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমার সব সহ 

করবে আমি জানি; ও মঠে আর কেও নেই যে সইবে। 

তোমার উপর অধিক অধিক কটু ব্যবহার করেছি; ঘ| হবার 

তা হয়েছে__কর্শ! আমি অন্কতাপ কি করব, ওতে বিশ্বাস 
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'নাই_কর্থ! মায়ের কাজ আমার ছারা যতটুকু (হবার ছিল 

ততট্কু করিয়ে শেষ শরীর-মন চুর করে ছেড়ে নি মা; । 

“মায়ের ইচ্ছা ! 

এক্ষণে আমি এসমস্ত কাজ হতে অবসর নিলাম । দু-এক 

দ্রিনের মধ্যে আমি সব-'ছেড়ে দিয়ে একল!। একল! চলে যাব; 

কোথাও চুপ করে বাকী জীবন কাটাব। তোমরা মাপ করতে 
হয় করো, যা ইচ্ছা হয় করো। মিসেন্ বুল বেশী টাকা 

দিয়েছেন । শরতের উপর তার একান্ত বিশ্বাস। শরতের 

পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ করো, যা হয় করে।। তবে 

আমি চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি-_আমার কাঁজ বিদ্যুতের 

মত শীঘ্র আব বজ্রের মত অটল চাই। আমি এ রকমই 

মরবে। | সেইজন্য আমার কাঁজটি করে দিও-__হারা-জিতার সঙ্গে 

কোন সম্পর্ক নাই। আমি লড়ায়ে কখনও পেছ-পাঁও হইনি; 

এখন কি-"হব? হার-জিত পকল কাজেই আছে; তবে আমার 

বিশ্বাস, যে কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কূমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ 

তপন্ডা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই__ আমায় কি শেষে কৃমি 

হয়ে জন্মাতে হবে ?.."আমার চোখে এ সংসার খেল মাত্র-_ 

চিরকাল তাই থাকবে । এর মীন-অপমান-"'লাভ-লোকসান নিয়ে 

কি ছ"মাস ভাবতে হবে ? ..আমি কাজের মাছগষ! খালি পরামর্শ 

হচ্ছে ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন; ইনি ভয় 

দেখাচ্ছেন, ত উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা! এমন 

কিছু মিষ্টি নয় যে, অত তয়-ডর করে হুশিয়ার হয়ে বাচতে 

হবে। টাঁকা, জীবন, বন্ধু-বান্ধব, মানষের ভালবানা আমি সব 
৩০০ 
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_-অত সিদ্ধিনিশ্চিত করে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদ্ি 

করতে হয়__ত গুরুদেব ষ। বলতেন যে, কাক বড স্যায়না_-তার 

তাই হয়। আর যাই হোকৃ, এসব টাঁকা-কড়ি, মঠ-মডি, প্রচাঁর- 

ফ্রচার কি জন্য--সমত্ত জীবনের এক উাদশ্য-_-শিক্ষ। ; ত। ছাঁডা 

ধন-কড়ি স্ত্রী-পুরুষ প্রয়োজন কি? 

এজন্য টাক গেল, কি হার হল-_-আমি অত বুঝতে পারি 

না বা পারব না। লড়াই করলুম কোমর বেঁধে__-এ আমি 

খুব বুঝি; আর যে বলে, “কুছ পরোয়! নেই, ওয়। বাহার, আমি 

নঙ্গেই আছি” তাকে বুঝি, মে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে 

বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার; 
তারাই জগৎপাবন, তাঁরাই সংশীরের উদ্ধারকর্তা! আর 

যেগুলো! খালি “বাপরে এগিয়ো না, ওই ভগ্ন, ওই ভয়”-_ 

ডিস্পেপটিকগুলো-- প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের 

কৃপায় মনের এত জোর ষে, ঘোর ডিস্পেপমিয়! কখন আমায় 

কাপুরুষ করতে পারবে না। কাপুরুষদের আর কি বলবে, 

কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে 

নিক্ষল হয়েছেন, ধারা কখন কোন কাঁজ থেকে হঠেন নি, ষে 

সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহা করেন নি, তীর 

যেন আমায় চরণে স্থান দ্েন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে । 

মিন্মিনে, ভিন্মিনে, ছেঁড়। ম্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড 

আমার চক্ষে ছুই এক। মা জগদন্বে, হে গুরুদেব! তুমি 

চিরকাল বলতে, “এ বীর ।”- আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে যরতে 

না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই !"-"উতৎপৎস্যতেইস্তি মম 
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॥কোইপি সমানধশ্ম।”_এই ঠাকুরের দাসান্থুদাসদের মধ্যে কেউ না 
কেউ উঠবে আমার মত, যে আমায় বুঝবে । 

“জাগ বীর ঘুচায়ে স্বপন) শিয়রে শমন,**"তাহ। রা ডরাঁক 

তোমা”-_যা কখন করি নি, রণে পৃষ্ঠ দিই নি, আজ কি...তাই 

হবে ?**"হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আঁসব? হার ত অঙ্গের 

আভবরণ ; কিন্তু না লড়েই হার্ব ! 

তারা! মা1"*একটা তাল ধরবার মানুষ নেই; আবার 

মনে মনে খুব অহঙ্কার, “আমরা সব বুঝি”।-*আমি এখন 

চললাম +...সব তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন-_ 

যাদের ছাঁতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জলে, যার! 

জগদম্থার ছেলে--এমন এক জনও যদি দেন, তবে কাঁজ করব, 

তবে আবার আসব; নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই 
পথ্যস্ত।...আমার এখন “ঘডিকে ঘোড়। ছোটে”, আমি চাই তড়ি- 

ঘড়ি কাজ, নিভর্খক হৃদয় ।... 

সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব ?*** 

আমি গাল দিই: কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে ।...আমি 

হাঁপাতে ঠাপাতে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ওর ৪৮০16 (প্রবন্ধ ) 

লিখেছি ।*."সব ভাল, নইলে বৈরাগ্য হবে কেন ?***শেষটা কি 

আর মা আমায় জড়িয়ে মারবেন? সকলকার কাছে আমার 

অনেক অপরাধ-_যা হয় করো । 

আমি তোমাদ্দের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি-_ 

মা যেন মহাঁশক্িরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, “অভয়ং 

প্রতিষ্ঠং১ অভয় যেন তোমাদের করেন। আমি জীবনে এই 
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দেখলাম, যে সদা আধ্ু-সাবধাঁন করে, সে পদে পদে বিপদেঃ 

পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, পে অবমানই পায়। যে সদ! 

লোকসানের ভয় করে, সে সর্বদা খোওয়ায়।'. তোমাদের সব 

কল্যাণ হোক্। অলমিতি 

বিবেকানন্দ 

(১২৫) 

স্বামী ব্রন্মানন্দকে লিখিত 

মারী 

১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭ 

অভিন্হৃদয়েষু, 

কল্যকার পত্রে সবিশেষ লিখিয়াছি। কোন কোন বিষয়ে 

বিশেষ 179০0601) ( পথনির্দেশ ) আবশ্তক বোধ করিতেছি ।**" 

(১) যে যে ব্যক্তি টাঁকা যোগাড় করিয়৷ পাঠাইবে.*"তাহাঁর 

8011)0%190867797 (প্রাপ্তিত্বীকার ) মঠ হইতে পাইবে। 

(২) 40100)0119060090 ছুইখানা-__-একখানা! তার, অপর 

খান] মঠে থাকিবে। (৩) একথান। বড় খাতায় তাদের দকলের 

নাম ও ঠিকানা 8769:৪৫. (লিপিবদ্ধ ) থাকিবে । (৪) মঠের 
ফণ্ডে যে টাক। আসিবে তাহার যেন কডায়-গণ্ডায় হিসাব থাকে 

এবং সারদ। প্রভৃতি যাহাঁকে যাহ] দেওয়। হচ্ছে তার্দের কাছ হতে 

কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব লওয়া চাই। হিসাবের অভাবে'"আমি 

যেন জোচ্চোর ন। বনি। এ হিসাব পরে 00101/8)0 (ছাপিয়। 
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-বাহির ) করিতে হইবে । (৫) পত্রপাঠ উকিলের (পরামর্শ নিয়ে 

এই মন্মে উইল রেজেদ্্রী করে নিয়ে এস যে, 8 0886 ধন )আঙ্গি 

তুমি মরে যাই ত হরি এবং শরৎ আমাদের মঠের য| কিছু আছে 

সব পাবে । | 

আম্বাল। হইতে এখনও কোন সংবাদ পাই নাই-_হরিপগ্রসন্্ 

প্রভৃতি পৌছিয়াছে কিন! । অপরাদ্ধ মাষ্টার মহাঁশয়কে দিও। ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১২৬) ইং 

শ্রীশ্রীরামরুষ্ণকথামৃত"কার ঘ্শ্রীমকে লিখিত 

লাল। হংসরাঁজের বাড়ী 

রাওলপিগ্ডি 

১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭ 

প্রিয়,.ম-__, 

0986 1007, 1707) 8001 ( বেশ হচ্ছে, বন্ধু) এখন আপনি 

ঠিক কাজে হাঁত দিয়েছেন। হে বীর, আত্মপ্রকাশ করুন। 
'জীবন কি নিত্রীয়ই অতিবাহিত হবে? সময় ঘষে বয়ে যায়! 

সাবাস্, এই ত পথ! 

আপনার পুস্তিকাপ্রকাশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ; শুধু এ 
আকারে বই-এর খরচ পোষাবে কিন! তাই ভাবছি ।...তা লাভ 

হোক বা নাই হোক্ গ্রাহা করবেন না_ উহা দিনের আলোতে ত 

বেরিয়ে আস্থক ! এজন্য আপনার উপর যেমন অজন্র আশীর্বাদ 
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বধিত হবে তেমনি ততোধিক অভিসম্পাতও আদবে-জগতের 

চিরস্তন ধারাই এই । 

এই ত সময়__-। 

ভগবদাশ্রিত 

বিবেকানন্দ 

(১২৭) ইং 

ভগিনী নিবেদিতাঁকে লিখিত 

জয় 

৩র। নভেম্বর, ১৮৯৭ 

--অত্যধিক ভাঁবপ্রবণতা কাজের বিদ্ধ করে; “বজাদপি 

কঠোরাণি মৃছুণি কুন্বমাদপি”__এই হবে আমাদের মন্ত্র। 

আমি শীঘ্রই টাকে লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে যে, 
আপদ-বিপর্দে আমি তোমার পাশেই দ্াড়াব। ভারতে 

আমি য্দি একট্রক্রাও রুটি পাই ত তুমি তার সবটুকুই 

পাবে-_ ইহা নিশ্চিত জেনে । আমি কাল লাহোরে যাচ্ছি; 

সেখানে পৌছে ট্রাডিকে পত্র লিখব। কাশ্শীরে মহারাজের 

নিকট হতে কিছু জমি পাবার আশায় গত পনর দিন 

আমি এখানে আছি। যদি এদেশে থাকি ত আগামী গ্রীক্মে 

'আবার কাশ্মীর যাৰ এবং সেখানে কিছু কাজ শুরু করব 

ভাবছি। 

আমার অফুরস্ত নেহ জানবে । 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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স্থামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত ৰ 

হোর 

১১ই নতৈগ্বর, ১৮৪৭ 

অভিনহদয়েষু, 

লাহোরের লেকচার এক রকম হুইয়! গেল। দু-এক দিনের 

মধ্যেই ভেরাদুন যাত্র/ কবিব। তোমাদের সকলের অমত এবং 

অন্যান্ত অনেক বাঁধাবশতঃ সিন্ধযাত্রা এখন স্থগিত রইল । 

আমার দুইখাঁনি বিলাতী চিঠি কে রাস্তায় খুলিয়াছে। অতএব 

আমার চিঠিপত্র এক্ষণে আর পাঠাবে না। খেতড়ি হইতে লিখিলে 

পাঠাইবে ৷ যদি উড়িষ্যায় যাও ত এমন বন্দোবস্ত করিয়। যাও যে, 

কোন ব্যক্তি তোমার প্রতিনিধি হুইয়া সমস্ত কাধা করে-__যথ! 

হরি। বিশেষতঃ এক্ষণে আমি প্রতিদিন আমেরিকা হইতে 

পত্রাদির অপেক্ষা করিতেছি । 

হরি ও শরতের নামে যে উইল করিবার জন্য বলিয়াছিলাঁম, 

তাহা বোধ হয় হইয়! গিয়াছে । ইতি 

এখানে সম্ভবতঃ সদানন্দ ও স্ধীরকে ছাড়িয়া যাইব একটি 

সত। স্থাপন করিয়া। এবার লেক্চারাদি আর নয়-_-একেবারে 

ছুড়মুড় রাজপুতানায় যাচ্ছি। মঠ না করিয়| কথা নয়। শরীর 
18000]81 ৪%10188 ( নিয়মিত ব্যায়াম ) না করিলে কখনও ভাল 

থাকে না, বকে বকেই যত ব্যারাম ধরে, ইহা নিশ্চিত জানিও। 
সকলকে আমার ভালবাসা । ইতি 

| বিবেকানন্দ 
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(১২৯) 

শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত 

লাহোর 

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭ 

কল্যাণীয়াস্, 

মা, বড় ছুঃখের বিষয় যে, একান্ত ইচ্চা সত্বেও এ যাত্রায় 

সিন্ধুদেশে আসিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ কর! ঘটিল না। 

প্রথমতঃ, কাপ্তেন এবং মিসেস্ -_ নামক ধাহাঁর! ইংলগ্ হইতে 

আপিয়৷ আমার সহিত প্রায় আজ নয় মীস ফিরিতেছেন, তাহারা 

ডেরাছুনে জমি খরিদ করিয়া একটি অনাথালয় করিবার জন্য 

বিশেষ ব্যগ্র। তাহাদের অত্যন্ত অনুরোধ যে, আমি যাইয়া এ 

কায্য আরম্ভ করিয়! দিই, তজ্জন্য ডেরাছুন ন। যাইলে নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, আমার অন্ুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরস] 

নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটি মঠ 

হয়__-তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের 

লোক বরং পুর্বে আমাদের মঠে যে পাহাষ্য করিত, তাহাঁও 

বন্ধ করিয়াছে । তাহাদের ধারণ। যে আমি উংলগড হইতে অনেক 

অর্থ আনিয়াছি!! তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়। পধ্যস্ত 

অসম্ভব; কারণ রাসমণর মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে 

উদ্যানে যাইতে দেবেন না?! অতএব আমার প্রথম কর্তব্য 

এই যে, বঝাজপুতান! প্রভৃতি স্থানে যে দুই-চারিটি বন্ধুবান্ধব 

আছেন, তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। কলিকাতায় একটি স্থান 

করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করা। এই মকল কারণের জন্য 
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আপাততঃ অতান্ত ছু:খের সহিত সিন্কুদেশ-যাত্র! স্থগিত রাঁখিলাম। 

রাজপুতান। ও কাখিয়াওয়াড় হইয়া! আমিবার বিশেষ চেষ্টা করিব। 

তুমি হুঃখিত হইও না। আমি একদিনও তোমাধুদর ভূলি না, 

তবে কর্তবাট। প্রথমেই কর উচিত। কলিকাতায় এক মঠ 

হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুংখে-কষ্টে 

কাজ করিলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে 

হইবে না, সে ভরস হয়। আজই ডেবাঁছুনে চলিলাম-_সেথায় 

দিন সাত থাকি রাঁজপুতানায়-__-তথ! হইতে কাথিয়াওয়াড় 

ইত্যাদি। 
সাশীর্ববাদং 

বিবেকানন্দস্ত 

(১৩০) 
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

লাহোর 

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহদয়েষু, 

বোধ হয় তোমার ও হরির শরীর এখন বেশ আছে। 

লাহোরে খুব ধুম-ধামের সহিত কাধ্য হইয়া গেল। এক্ষণে 

ডেরাদছুমে চলিলাঁম। দিন্ধুযাত্রা স্থগিত রহিল। দীন্ন, লাটু 
ও কৃষ্ণলাঁল জয়পুরে পৌছিয়াছে কিনা এখন কোন সংবাদ নাই। 

এখান হইতে মঠের খরচের জন্য বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ মহাশয় 

টাদ। আদায় করিয়। পাঠাইবেন। রীতিমত 1০0812৮ (রসিদ ) 
৬৩০. 
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তাহাকে দিও। মারী, রাওয়ালপিপ্ডি ও শিয়ালকোট হইতে কিছু 
পাইয়াছ কিন লিখিবে । 

এই পত্রের জবাব 0/0) 1১০3৮ 119510) 7081778-]) 01) 

( ডেরাছুনের পোষ্টমাষ্টারের হেফাজতে ) লিখিও। অন্য চিঠি 

আমি ডেরাদুন হইতে পত্র লিখিলে পর পাঠাইবে। আমার 

শরীর বেশ আছে। তবে রাত্রে ছু-একবার উঠিতে হয়। নিদ্রা উত্তম 

হইতেছে । খুব লেকচার করিলেও নিন্রার ব্যাঘাত হয় না, আর 

9স্6018৪ (ব্যায়াম) রোজ আছে ।...কোনও গোল নাই। 

এইবার উঠে-পড়ে লাগ। সেই বড় জায়গাটার উপর চুপিসাড়ে 

চোখ রেখে।। এবার মহোৎসব যাতে সেথায় হয় তার বিধিমত 

চেষ্ট] করা যাঁচ্চে। সকলকে আমার ভালবাস । ইতি 

বিবেকানন্দ 

পু মাষ্টার মহাশয় যদি আমাদের সম্থন্ষে মাঝে মাঝে 

“টি বিউন'-এ লেখেন ত বড়ই ভাল হয়। তাহলে লাহোরটা 

আর জুড়ায় না। এখন খুব তেতেছে। টাকা-কড়ি একটু 

হিসাব করে খরচ করে।; তীর্থযাত্রাটা নিজের উপর, প্রচারাদি 

মঠের ভার । 

(১৩১) 
শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত 

ডেরাছুন 
২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭ 

কল্যাণীয়ানু, 

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র যথাকালে পাইলাম। 

অবশ্তই তোমাদের ছুঃখিত হইবার কারণ অনেক হইয়াছে । কি 
৩০ ০১ 
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করি বল? এক্ষণে ডেবাছুনে যে কাধ্যে আসিয়াছিলাম, ভ্বাহাঁও 

নিক্ষল হইল-_সিম্ধুদেশেও যাওয়া হইল ন1। প্রভুর ইচ্ছা। 
এক্ষণে রাজপুতান৷ ও কাখিয়াওয়াঁড দেশ হুইয়া সিন্কুদেশের। মধ্য 
দিয়া কলিকাতাঁয় যাইব ইচ্ছ! আছে। পথে কিন্তু আর একটি 

বির হইবার সম্ভাবনা । তা ঘদ্দি না হয় নিশ্চিত সিন্ধুদেশে 

আসিতেছি। ছুটি লইয়! হায়দ্রাবাদে বৃথ। আসা ইত্যাদিতে 

তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক অস্থুবিধা হইয়া থাঁকিবে__সকলই 

প্রভুর ইচ্ছা । কষ্ট করিলেই তার সফল আছে নিশ্চিত। 

আমি আগামী শুক্রবারে এ স্থান হইতে যাইব__সাহারাপপুর 
হইয়। একেবাবে রাজপুতানায় যাইবার ইচ্ছা । আমার শরীর 

এক্ষণে ভাল আছে। ভরস। করি, তোমরাও নীরোগ শরীরে 

স্বচ্ছন্দে আছ। এস্থানে ও ডেরাছুনের নিকট প্রেগ হওয়ায় অনেক 

হাঙ্গাম করিতেছে এবং আমাদের অনেকটা ব্যাঘাত সহ্য করিতে 

হইতেছে ও হইবে । মঠের ঠিকানায় পত্র লিখিলেই আমি ষে- 

স্থানেই থাকি না কেন পাইব। তুমি ও হরিপদ বাবাজী আমার 

বিশেষ আশীর্বাদ ও ভালবাস। জানিবে। ইতি 
সাশীর্বাদং 

বিবেকানন্দস্ত 

(১৩২) 

স্বামী প্রেমানন্দকে লিখিত 

ডেরাদুন 
২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭ 

প্রিয়বরেষু, 
তোমার সকল সমাচার হবিপ্রসন্ন ভায়ার মুখে শুনিলাম। 

৩১০ 
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রাখাল ও হরির শরীর এক্ষণে সারিয়াছে শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ , 

লাভ করিলাম । 

এবার টিহিবীর শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাঁথ ভট্টীচাধ্য মহাশয় ঘাড়ে 

একট] বেদনার জন্ত অত্যন্ত ভূগিতেছেন; আমিও নিজে 

ঘাড়ের একটা বেদনায় অনেকদিন যাবৎ ভূগিতেছি। যদি 

তোমাদের সন্ধানে পুরাঁতন ঘ্বৃত থাকে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ 

ডেবাঁছুনে উক্ত বাবুকে এবং খেতড়ির ঠিকানায় কিঞ্চিৎ আমাকে 
পাঁঠাইবে। হাবু, শরৎ (উকিল )-এর নিকট নিশ্চিত পাইবে। 

ভেরাছুন-ঘ. ৬. 1১. রঘুনাঁথ ভট্রাচাধ্য বলিলেই উক্ত বাবু 

পাইবেন । 

আমি পরশ্ব দিবস সাহাঁরাণপুরে চলিলাম। সেথা হইতে 

বাজপুতানা। ইতি 
বিবেকানন্দ 

মকলকে আমার ভালবাসা । 

বি 

(১৩৩) ইং 

'্রীত্রীবামকৃষ্ণচকথামৃত”কার পক্রীম”কে লিখিত 

ডেরাদ্বন 

২৪শে নভেম্বর, ১৮৯৭ 

প্রিয় ম-__, 

আপনার দ্বিতীয় পুস্তিকাঁখানির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। উহা। 

সত্যই অপূর্ব। আপনার প্রণীলী সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতংপূর্কে 
আর কোন জীবনচরিতকার কোন মহাপুরুষের জীবন ঠিক 

৩১১ 
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॥এই ভাবে, নিজের কল্পনায় কিছুমাত্র অন্ুুরঞ্জিত ন৷ করে, প্রকাশ 

করেনি । ভাষাও অনবগ্য--যেমন সরস ও সতেজ, তান 

সরল ও সহজ 

আমি যে উহ কিরূপ উপভোগ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ 

করবার নয়। এ সব পাঠ করবার সময় আমি যেন সত্যই অন্ত 

জগতে চলে যাই। এ বড় আশ্চর্য, নয় কি? আমাদের ঠাকুর গু 

গুরু সম্পূর্ণ মৌলিক ছিলেন ; সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেও 

হয় মৌলিক হতে হবে, নয় ত কিছুই না। এখন আমি 

বুঝতে পারছি যে, কেন আমাদের মধ্যে আর কেউ এর পূর্বে 

তাঁর জীবনী লিখতে চেষ্টা করেনি । এই বিবাট কাজ আপনার 

জন্যই পড়ে ছিল। তিনি নিশ্য়ই আপনার সঙ্গে আছেন। 

অসীম ভালবাস1 ও নমস্কার জানবেন। ইতি 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্চ _-সক্রেটিসের কথোঁপকথনগুলিতে যেন প্রেটোর কথাই 

সর্বত্র চোখে পড়ে, আপনার এই পুস্তিকাঁয় আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ 

লুকিয়ে রেখেছেন । নাটকীয় অংশগুলি সত্যই অপূর্বব। এদেশে 
এবং পাশ্চাত্তো প্রত্যেকেই উহ পছন্দ করছে। 

(১৩৪) 
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

দিলী 
৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহৃদয়েষু, 

মিসেস্ মুলার ষে টাক দ্বিবেন বলিয়াছেন, তাহার কতক 

৩১২ 
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কলিকাতায় হাজির । বাকী পরে আপিবে শীদ্রই । আমাদেরও 

কিছু আছে। মিসেস্ মূলার তোমার ও আমার নামে শ্রিগুলে 

কোম্পানীর ওখানে টাকা বাখবেন। তাতে তোমার 1১০৪: 0 

2,0002095 ( ক্ষমতাপত্র ) থাকার দরুন তৃমি একাই সমস্ত জা 

করতে (তুলতে ) পারবে । এটি যেমন রাখা অমনি তুমি নিজে 

ও হবি পাটনায় সেই লোকটাকে ধর গিয়া_যেমন করে পার 

11)006709 কর (রাজী করাও); আর জমিটে যদ্দি হ্যাষ্য দাম 

হয়ত কিনে লও। নইলে অন্য জায়গার চেষ্টা দেখ। আমি 

এদ্দিকেও টাকার যোগাড় দেখছি । নিজের জমিতে মহোতৎনব 

করে তবে কাজ-__তাতে বুড়োই মবে আর টেক্ড়াই ছিড়ে। 

এটি তোমার মনে থাকে যেন। 

এই ৮৯ মাস তুমি যে কাজ করেছ, খুব বাহাছুরী দেখিয়েছ। 

এইবার ধড়াঁধড় দেখ না একটা মঠ ও কলিকাতার একটা জায়গ। 

না বনিয়ে দিরে তবে কাজ। কাজকন্ম অথচ খুব গোপনে । 

কাশীপুরের বাগানটারও তল্লাম রেখো । আমি কাল আলোয়ার 

হয়ে খেতড়ি যাচ্ছি। শরীর বেশ আছে, সন্দি করেছে বটে। 

চিঠিপত্র খেতড়িতে পাঠাবে । সকলকে ভালবাসা । ইতি 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্-_- তোমাকে যে উইল করতে বলেছিলাম শরৎ ও হরির 

নামে, তার কি হল? অথবা তুমি জায়গা-ফায়গ। আমার নাষে 
কিনবে__আমি উইল ঠিক ৭1] 750১ ( সম্পূর্ণ তৈরী) করে 

রাখব । ইতি 

বি 

৬০৬ ১ 



(১৩৫) 

স্বামী ব্রহ্ধানন্দকে লিখিত 

খেতড়ি) 

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহৃদয়েষু, 

আমর। কাল খেতড়ি যাত্র। করিব। দেখিতে দেখিতে 

'লটবহর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। খেতড়ি হইয়৷ সকলকেই মঠে 

পাঠাইবার সঙ্কল্প আছে। যে সকল কাজ এদের দ্বারা হইবে মনে 

করেছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। অর্থাৎ আমার সঙ্গে সঙ্গে 

থাকিলে কেহই যে কিছুই করিতে পারিবে ন।__তাহা৷ নিশ্চিত। 

স্বাধীনভাবে না ঘুরিলে ইহাদের দ্বার! কিছুই হুইবে ন।। অর্থাৎ 

আমার সঙ্গে থাকিলে কে ইহাদের পুঁছিবে-_ কেবল সময় নষ্র। 

এই জন্য ইহাদের পাঠাইতেছি মঠে । 

না800119 ( দুভিক্ষ ) ফণ্ডে যে টাক। বাঁচিয়াছে তাহ একট! 

[76770800810 ছা0ঃ] (স্থায়ী কাধ্যের ) ফণ্ড করিয়া রাখিয়। দিবে। 

অন্য কোন বিষয়ে তাঁহ৷ খরচ করিবে ন। এবং সমস্ত 170011)8 

ঘা. ( ছুভিক্ষ-কাধ্য )-এর হিলাব দেখাইয়| লিখিবে যে, বাকী, 

এত আছে অন্য 29০9 কব): ( ভাল কাধ্য )-এর জন্য । -. 

কাজ আমি চাঁই--001)7 ৪176 8709 1)0100000 (কোন 

ভাওত। চাই না)। যাদের কাজ করবার ইচ্ছ। নেই-_“যাছু, এই 

বেলা পথ দেখ” তারা। খেতি পৌছিয়াই তোমার ০009: 

01 816011065 (ক্ষমতাপত্র )-তে সহি করিয়া পাঠাইয় দ্িব__ 

ঘদি পৌছিয়। থাকে । আমেরিকার বষ্টন ছাঁপওয়াল। চিঠি মাত্রই 
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খুলিবে, অন্য কোন চিঠি খুলিবে না । আমার চিঠিপত্র খেতড়িতে, 
পাঠাইবে। টাক! আমি রাজপুতানাতেই পাইব, তাহার কোন 

চিন্তা নাই। তোমরা প্রাণপণে জায়গাট। ঠিক কর-_এবার 

নিজের জমির উপর মহোৎসব করিতেই হইবে। 

টাকাঁট। কি বেঙ্গল ব্যান্কে আছে অথবা তুমি অন্য কোথাও 
রাখিয়। দিয়াছ? টাঁকাকড়ি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। 

হিসাব তন্ন তন্ন বাখিবে ও টাকার জন্য আপনার বাঁপকেও বিশ্বাস 

নাই জানিবে। ইতি 

সকলকে ভালবান! জানাইও | হরি কেমন আছে লিখিবে। 

মধ্যে ডেরাছুনে উদাসী সাঁধু কল্যাণদেব ও আরও ই-এক জনের 

সহিত সাক্ষাৎ। খঝধীকেশওয়ালারা আমাকে দেখিবার জন্য 

বড়ই উৎ্সৃক-“মারায়ণ হরির” কথ|। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস! 
ইত্যাদি । ] 

বিবেকানন্দ 

(১৩৬ ) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

খেতড়ি 

১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহ্ৃদয়েযু, 

তোমার 0০৮ 01 £/60065 ( ক্ষমতাপত্র )তে আজ 

সহি করিয়! পাঠাইলাম ।..-টাকাট। ঘত শীঘ্র পার 07৪ করিবে 

€ তুলিবে ) এবং করিয়াই আমাকে তার দিবে। ছত্রপুর নামে 
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কে একজন বুন্দেলখণ্ডী রাজা! আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। 

যাইবার সময় তাহার ওখানে হইয়া যাইব। লিমডির বাজাও 

ডাঁকিতেছেন আগ্রহ করিয়1, সেখানেও ন। গেলে নহে । একবার 

পো করিয়া কাথিয়াওয়াড় ঘুরিয়া চলিলাঁম আর কি! কলিকাতায় 
যেতে পারলেই বাঁচি ।*"'বষ্টনের খবরও ত এখনও নাই; তবে 

হয়ত শরৎ আসছে ।...যাঁহ] হউক, যেখান থেকে য। খবর আসবে 

তৎক্ষণাৎ আমাঁকে পত্র লিখিবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 

পুনশ্৮-_কানাই কেমন আছে? শুনিতে পাই তাহার শরীর 

ভাল নহে। তাহার বিশেষ খবর লইবে এবং কাহারও উপর হুকুম 

যেন ন। হয় দেখিবে। হরির ও তোমার স্বস্থ সংবাদ লিখিবে। 

(১৩৭ )ষ্ঁং 

স্বামী শিবানন্দকে লিখিত 

জয়পুর 
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭ 

প্রিয় শিবানন্দজী, 

মান্ত্রাজে থাকিতেই বোম্বে গিররগাওয়ের যে মিঃ শেতলুরের 

সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তিনি আফিকাতে যে সকল 

ভারতীয় বাসিন্দ রয়েছে, তাদের আধ্যাত্মিক অভাব দূরীকরণের 

জন্য কাহাকেও পাঠাইতে লিখিয়াছেন। অবশ্ট তিনিই মনোনীত 

ব্যক্তিকে আফ্রিকায় পাঁঠাইবেন এবং আবশ্বকীয় সমস্ত ব্যয়ভার 

বছন করিবেন । 
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কাজটি আপাতত: খুব সহজ কিংব। নিঝ প্লাট হবে বলে মনে, 

হয় না। কিন্তু একাঁজে প্রত্যেক সংলোকেরই এগিয়ে াওয়াই 

উচিত। আপনি বোধ হয় জানেন, ওখানের শ্বেতকায়ের। 

ভারতীয়দিগকে মোটেই ভাল চোখে দেখে না। তাঁই সেখানকার 

কাজ হচ্ছে ভারতীয়দের তত্বাবধান করতে হবে, অথচ এমন 

ধীরভাবে, যাতে আরে বিবাদের স্যষ্টি না হয়। হাতে হাতে অবশ্য 

এ-কাজের ফল পাবার আশ। কর ঘায় না; কিন্তু পরিণামে 

দেখবেন যে, আজ পধ্যন্ত ভারতের কল্যাণের জন্য যত কাজ 

কর। হয়েছে, সে সকলের অপেক্ষাও এতে বেশী উপকার হবে। 

আমার ইচ্ছা, আপনি একবার এতে আপনার ভাগ্যপরীক্ষা করে 

দেখুন। যদি রাজী থাকেন, তবে এই পত্রের উল্লেখ করে 

শেতলুরকে আপনার সম্মতি জানাবেন এবং আরে! খবর চেয়ে 
পাঁঠাবেন। শিবা! বঃ সন্ত পন্থানঃ। আমি শারীরিক খুব ভাল 

নই কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতায় যাচ্ছি, সেখানে 

শরীর সেরে যাবে আশ। করি। ইতি 
ভগবৎ্পদাশ্রিত 

বিবেকানন্দ 

(১৩৮) 

শ্রীমতী মৃণালিনী বস্থকে লিখিত 

ও নমো ভগবতে বামকৃফ্ায় 

দেওঘর, বৈদ্যনাথ 
৩র! জানুয়ারী, ১৮৯৮ 

মা, 
তোমার পত্রে কয়েকটি অতি গুরুতর প্রশ্থের সমুখান 
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*হুইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে এঁ সকল প্রশ্নের সছুতব্ সম্ভব 

নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি । । 

১। খষি, মুনি, দেবতা! কাহারও সাধ্য নাই যে, সামজিক 
নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাঁৎকাঁলিক 

আবশ্তকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্ত আপনা-আপনি 

কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। খধির এ সকল আচার 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত । আত্মরক্ষার জন্য মন্তধ্য যেমন 

অনেক সময় তৎকালে রক্ষ! পাইবার উপযোগী অনেক আগামী- 

অতি-অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক 

সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্ত যে উপায়ে বাচেন, তাহ। 

পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়। 

যথা, আমাদের দেশে বিধব-বিবাহ-প্রতিষেধ। মনে করিও 

ন। যে, খষি বা ছুষ্ট পুরুষের! এ সকল নিয়ম প্রবত্তিত করিয়াছে। 

পুরুষজাতির দ্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ভ্াধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও 

সমাজেব সাময়িক আবশ্যকতার সহায়-অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও 

সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে ছুটি অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য । 

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়। 

(খ) ভত্র জাতিদের মধ্যে 'পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্য। 

অধিক। 

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্তাকেই বিবাহ দেওয়! নিয়ম হয়, 

তাহ। হইলে এক-একটির এক-একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক-এক 

জনের দুই-তিনটি কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক 

পক্ষের হানি করিয়াছে, অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে 
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তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে. 

না। যে সকল জাতিতে আবার তীর সংখ্যা কম, তাহাদের 

পূর্ব্বোক্ত বাধ! ন| থাকায় বিধবার বিবাহ হয়। 
এ প্রকার জাতিভেদ-বিষয়েও এবং অন্যান্ত মামাজিক আচার 

লম্বন্ষেও | 

পাশ্চাত্যদেশে এ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়! বডই সঙ্কট 

হইতেছে । 

& প্রকার যদ্দি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্তন 

ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে এ আচারের মূলে কি আবশ্যকত৷ 

আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং 

সেইটি পরিবর্তন করিয়। দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট 

হইয়া যাইবে । অভিন্ন নিন্দা ব৷ স্বৃতির দ্বার কাজ হইবে না। 

২। এক্ষণে কথা এই, সমাজ এই যে সকল নিয়ম করেন, 

অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহ। কি সামাজিক পাধারণের 

কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হা, আবার কেহ কেহ 

বলিতে পারেন ষে, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত 

শক্তিমান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া 

ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্বকামন। পূর্ণ করে। যদি 

ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লে।ক্দিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় 

ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি? 

আমার তোমার ধনাঁদি অপহরণের কোনও বাধ। না থাকার 

নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্ত আমার নিজের শরীর ব| বুদ্ধি বা 

ধন অপরের অনিষ্ট ন। করিয়া ষে প্রকার ইচ্ছ! সে প্রকার ব্যবহার 

৩১৯ 



পত্রাবলী 

* করিতে পাইব, ইহ আমার স্বাভাবিক অধিকার, এবং উক্ত ধন 

ঘ| বিছ্যা। ব। জ্ঞানাজ্জনের, সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান স্ববিধ। 

ধাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথ! এই ঘে, 

ষাহাঁর বলেন ধে, অজ্ঞ বা! গরিবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ 

তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দ্দিলে 

এবং তাহাদের সম্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় 

জ্ঞানীজ্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধ। 

হইলে তাহার] উচ্ছঙ্ঘল হইয়। যাইবে, তাহারা কি একথা 
সমাজের কল্যাণের জন্ত খবলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? 

ইংলগ্ডেও একথ৷ শুনিয়াছি__“ছোটলোকেরা লেখাঁপড়া শিখিলে 

আমাদের চাকুরী কে করিবে ?” 

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার 
অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে 

বা! তাহার! বিদ্যা! শিখিলে সমাজ উচ্ছ.জ্খল হইবে 1 
সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? নাঃ এই তুমি আমি দশ 

জন বড় জাত! 

আর যদ্দি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি 

'অহঙ্কার যে, আমর। অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমর কি 

সবজান্ত। ? 

“উদ্ধরেদাত্বনাত্মানং”-আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে 

যার আপনার উদ্ধার করুক । সর্বববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির 
দ্বিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে- শারীরিক, 

মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে 
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সে বিষয়ে সহায়তা কর! ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম 

পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফপ্তির 

ব্যাঘাত করে, তাহ। অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ 

হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল 

স্বাধীনতার পথে অগ্রলর হয়, তাহার সহায়তা কর উচিত। 

এ জন্মে য়ে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃক্গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও 

ব্যক্তিবিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আমিয়। উপস্থিত 

হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতের পূর্বজন্মজনিত বলিয়৷ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । 

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই স্থন্দর এবং এটিই 

বুঝিবার বিষয়। সকল ধন্থের ইহাই সাঁর-_বাসনার বিনাশ; 

ক্বতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছাঁরও বিনাশ হইল; কারণ বাসন। 

ইচ্ছাবিশেষের নামমাত্র । তবে আবার এ জগৎ কেন? এ 

সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটি ধন্শ বলেন যে, 

অনলদিচ্ছারই নাশ হওয়। উচিত; সত্যের নহে । বাসনাত্যাগ 

ইহলোকে পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপুরিত হইবে । এ উত্তরে 

অবশ্যই পণ্ডিতের সন্তষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন 
যে, বাসপন। ছুঃখের মুল; তাহার নাঁশই শ্রেয়ঃ, কিন্ত মশা 

মারিতে মানুষ মারার মত বৌদ্ধাদদি মতে ছুঃখনাশ করিতে 

নিজেকেও নাশ করিয়া ফেলিলাম। 

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা! ভদপেক্ষ। 

আবও উচ্চতর অবস্থার নিম্ন পরিণাম । নিষাম মানে ইচ্ছাশক্কিবূপ 
নিম্ব.পরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। এরূপ 
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মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টীকা এবং 

পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক হইলেও নিশ্চিত জানি ঘন, মোহর 
দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার এ উচ্চতম অবস্থা ব| মুক্তি বা 

নির্বাণ যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত 

শক্তি অপেক্ষা বড়, যদিও তাহা শক্কি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার 

পরিণাম, এজন্য সে বড়; যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছ! তাহার 

নিম্ম পরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঁঝ, সকাম ও পরে, 

নিষ্ীমভাবে ঘথাযথ ইচ্ছাশক্কির পরিচালনায় ফল এই যে” 

ইচ্জাশক্তিটিই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে । 

গুরুমৃত্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহ লয় করিয়। 

ইষ্মৃন্তি বসাইতে হয়। এস্থলে প্রীতিপাত্রই ইঠ্টরূপে গ্রাহ্থ। '. 
মন্ুষ্তে ঈশ্বর-আরোপ বড়ই মুস্কিল; কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে 

নিশ্চয়ই সফল হওয়। যাঁয়। প্রতি মন্ুুষ্তে তিনি আছেন, সে জান্থক, 

ব। ন৷ জানুক) তোমার ভক্কিতে সেই ঈশ্বরত্ব-উদয় তাহার মধ্যে 

হইবেই হইবে । সতত কল্যাণাকাজ্ষী 
বিবেকানন্দ 

(১৩৯) ইং 
স্বামী রামকফ্কানন্দকে লিখিত 

মঠ, বেলুড়, হাওড় 
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ 

প্রিয় শশী, 

মান্দ্রাজের মহোৎসব ত্ুুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আমরা মকলেই 

তোমায় অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা। করি, লোকসমাগম ভালই 

হইয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক খোরাকেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। 
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তোমার অতি প্রিয় মুন্রাদি এবং “ক্রীং-“ফটে'র পরিবর্তে তুমি * 
ষে মান্্রাজের লোকদের আত্মবিদ্ভা শিখাইবার জন্য অধিকতর 

কোমর বাঁধিয়। লাগিয়া গিয়াছ, তাহাতে আমরা খুব খুশী 

হইয়াছি। শ্রীজী*র সম্বন্ধে তোমার বক্তৃতা সত্যই চমৎকার 

হইয়াছিল-_-যদিও আমি খাপ্ডোয়ায় থাকাকালে “মান্দ্রাজ মেল, 

পত্রে ছাঁপা উহার একটা বিবরণ একটু দেখিয়াছিলাম মীত্র, 

এবং মঠে ত উহার কিছুই পায় নাই। তুমি আমাদিগকে 

একখানি কপি পাঠাইয় দাও ন। ? 

শুনিতে পাইলাম, আমার পত্রাদি না পাইয়া তুমি ক্ষ 

হইয়াছ; সত্য কি? প্রকৃতপক্ষে তুমি আমায় যত চিঠি 
লিখিয়াছ, আমি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও তোমায় 

তদ্পেক্ষা অধিক লিখিয়াছি। তোমার উচিত মান্দ্রাজ হইতে 

প্রতি সপ্তাহে ষতট। সম্ভব খবর আমাদিগকে পাঠান । সর্বাপেক্ষা 

সহজ উপায় হইতেছে, প্রতিদিন একখানি কাগজে কয়েক পড.ক্তি 

ও কয়েকটি সংবাদ টুকিয়া রাখা। 

কিছুকাল ষাবৎ আমার শরীর ভাল ষাইতেছিল না। সম্প্রতি 
উহ1 অনেক ভাল। এখন কলিকাতায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা 

একটু বেশী শীত পড়িয়াছে এবং আমেরিকা হইতে ঘেসব বন্ধুরা 
আপিয়াছেন, তাহারা ইহাতে খুব আনন্দেই আছেন। যে 

জমি কেন! হইয়াছে, আজ আমর] উহাঁর দখল লইব এবং যদিও 
এখনই এ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে 

* শ্রীশ্রীবামকুঞ্চদেবকে স্বামীজী কখনও কখনও "শ্রীজীঃ বলিয়া উল্লেখ 

করিতেন । 
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* উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর 

ভন্মাবশেষ এ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লট্য়া গিয়া 

পূজা করিতেই হইবে। | 
গঙ্গা এখানে আছে এবং তোমায় জানাইয়! দিতে বলিতেছে, 

সে যদিও প্রহ্ববাদিন্, কাগজের জন কয়েক গ্রাহক যোগাড় 

করিয়াছে, তথাপি কাগজ এত অনিয়মিত ভাঁবে পৌছায় যে, 

তাহার তয় হয় তাহাদের সকলকে শীঘ্রই না হাঁরাইতে হয়। 

তুমি জনৈক যুবকের সম্বন্ধে ষে প্রশংসা-পত্র দিয়াছ, উহা! পাইয়াঁছি 
এবং উহার সঙ্গে আছে সেই চিরন্তন কাহিনী, “মহাশয়, আমার 

জীবনধারণের কোনই উপায় নাই ।” অধিকম্ক এই কাহিনীর 

মান্দ্রাজী সংস্করণে এইটুকু বেশ আছে, “আমার অনেকগুলি 

সন্তানও আছে ।”-.আমি তাহাকে সাহাধ্য করিতে পারিলে 

খুশী হইতাঁম, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার হাতে টাঁক৷ 
নাই__-আমার যাহ। ছিল, তাহার শেষ কপদ্দিকটি পধ্যস্ত রাজার* 

হাতে দিয়াছি।*..যাহা হউক, আমি পব্রখানি রাখালকে 

পাঠাইয়াছি--সে যদি কোন প্রকারে তোমার বন্ধু যুবকটিকে 

সাহাধ্য করিতে পারে। সে লিখিয়াছে যে, সে খ্ীষ্টধশ্ম গ্রহণ 

করিলে খুষ্টানরা তাহাকে সাহায্য করিবে; কিন্তু সে তাহা 

করিবে না। তাহার হয় তো ভয় হইতেছে পাছে তাহার 

ধন্মাস্তরগ্রহণে হিন্দুতারত একটি উজ্জ্বলতম রত্বকে হারায় 1... 

নৃতন মঠে নদীতীরে বাস করিতে হওয়ায় এবং যে পরিমাণ 

বিশুদ্ধ ও ঠাগ্ড। হাওয়। উপভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে 

* ন্বামী ব্রল্মানন্দ 
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অভ্যন্ত না থাকায় এখানে ছেলেরা অনেকট1 হয়রান হইয়৷ 

পড়িতেছে। সারদা দ্রিনাজপুর হইতে ম্যালেরিয়। লইয়৷ 
আসিয়াছে ।...হরিরও একটু হুইয়াছিল। আমার মনে হয় 

ইহাতে তাদের অনেকট। মাংস ঝরিবে। ভাল কথা, আমর! 

এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি; 

হরি, সারদ। ও স্বয়ং আমাকে ওয়াল্টজ. নৃত্য করিতে দেখিলে 

তুমি আনন্দে ভরপূর হইতে । আমি নিজেই অবাক হইয়া যাই 
যে, আমরা কিরূপে টাল সাযলাইয়! রাখি । 

শরৎ আসিয়াছে এবং তাঁহার অভ্যাস মত কঠোর পরিশ্রম 

করিতেছে । এখন আমাদের কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে__ 

ভাব দেখি, সেই পুরাণ মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, 
চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত বড উন্নতি! আযর। পূজার 

কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার 

ক্লীং-ফটু, ঝাঁজ ও ঘণ্টার যে ভাবে কাটছাট করা হইয়াছে, 

তাহাতে তুমি মৃচ্ছা যাইবে । জন্মতিথি-পূজ! শুধু দিনের বেলায় 

হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে। তুলসী ও 

খোক। কেমন আছে? তুমি তুলপীকে কাজের ভার দিয়া 
একবার কলিকাতায় আস না? কিন্তু উহ। ভয়ানক খরচসাপেক্ষ 

-আর তোমাকে তে ফিরিয়াও যাইতে হইবে ; কারণ মান্দ্রাজের 

কাজট। পুরাপুরি গড়িয়া তোল! দরকার। আমি মাস কয়েক 

পরেই যিসেস্ বুলের সঙ্গে আবার আমেরিকায় যাইতেছি। 

গুডউইনকে আমার ভালবাস! জানাইও এবং তাহাকে বলিও, 
আমর! অন্ততঃ জাপানে যাইবার পথে তাহার সহিত দেখা 
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॥ করিব। শিবানন্দ এখাঁনে আছেন এবং আমি তাহার) হিমালকে 

চিরপ্রস্থানের প্রবল আগ্রহ কতকট৷ দমাইয়াছি। রা তাহাই 

ভাবিতেছে নাকি ? আমার মনে হয়, ওখানকার বড় বড ইছুবের 

গর্ভেই তাহার গুহার সাধ মিটিতে পারে-__কি বল? 

এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল । আমি আরও সাহায্যের 

জন্য বিদেশে যাইতেছি।..'শ্রীমহারাজের আশীর্বাদে ভারত বাচিয়া 

উঠিবে। আমার আন্তরিক ভালবাস। জানিবে। ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৪০ ) ইং 

বাঁজ। প্যারী মোহন মুখাঞ্জিকে লিখিত 

মঠ, বেলুড় 
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ 

প্রিয় রাজাজী, 

বক্তৃতার জন্ত আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে আপনাকে আমার 

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দিন কয়েক আগে শ্রীযুক্ত ভট্টাচাধ্যের সঙ্গে 

এই বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছিল এবং তার ফলে আপনাদের 

সমিতির জন্য একটু সময় ঠিক করতে আমি বিশেষ চেষ্টা করছি। 
আমি এও বলেছিলাম ষে, রবিবারে তাদের সঠিক জানাব। 

একজন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমি অনেকটা খণী; তিনি 
সম্ভবতঃ আমাকে দাজ্জিলিংঞএ নিয়ে যাবার জন্য এখানে 

এসেছেন। জন কয়েক আমেরিকান বন্ধুও এসেছেন এবং 
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আমি যা ফিছু সময় পাচ্ছি তার সবটাই নৃতন মঠ ও. 

তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কাঁধ্যে ব্যয়িত হচ্ছে। তা ছাড় 
আমার আঁশ! এই যে, আগামী মাসে আমেরিকা! যাত্রা করব। 

আপনাকে সত্যই বলছি-আঁপনার এই নিমন্ত্রণের সৃযোগ 

গ্রহণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এবং ফলাফল শ্রীযুক্ত 

ভষ্টাচাধ্যের মারফত রবিবারে আপনাকে জানাব। 

আমার ভালবাঁস। ও শুভেচ্ছ। জানবেন। ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১৪১) ইং 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত 

( সম্ভবতঃ ) মার্চ, ১৮৯৮ 
বপ্রয় শশী, 

আমি তোমায় দুইটি কথ! লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম । 

(১) তুলসীর উচিত গুডউইনের নিকট হইতে সাক্কেতিক 
লিখন__ অন্ততঃ উহার গোড়ার জিনিস__শিখিয়। লওয়া। 

(২) ভারতের বাহিরে থাকাকালে আমায় প্রায় প্রতি 

ডাকে মান্দ্রাজে একখানি করিয়৷ চিঠি লিখিতে হইত। 

আমি এ সব চিঠির নকলের জন্য লিখিয়া বিফল হইয়াছি। 
আমাকে এ চিঠি সব পাঠাইয়। দ্রিও। আমি আমার 

ভ্রমণকাহিনী লিখিতে চাই। ইহাতে অন্যথা করিও ন|। 

কাজ হইয়া গেলেই আমি এগুলি ফেরৎ পাঠাইয়৷ দিব! 

“ন্, (709দ0 ) কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০. টাক! 

খরচ হইঘে এবং ছুই শত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত 
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প্রকাশিত হইতে পারিবে-_ইহ1 একট! মস্ত খবর 'প্রবুদ্ধ 

ভারত" অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়। ্ হয়; 

উহার স্থশূঙ্খলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। বেচারা আলাপিঙ্গা ! 
আমি তাহার জন্য অত্যন্ত ছুঃখিত। আমি এইটুকু করিতে 

পারি যে, সে এক বৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় 

হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়। ব্রহ্মবাদিন্, 

কাগজের জন্য খাটিতে পারে। তাহাকে বলিও সে যেন চিন্তিত 

না হয়। তাহার কথ। আমাদের সর্বদাই মনে আছে। বৎস 

আমার ! তাহার ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারিব ন|। 

আমি ভাবিতেছি, মিসেস বুল ও মিস্ ম্যাক্লাউডের সঙ্গে 

আবার কাশ্ীর যাইব। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া 

সেখান হইতে আমেরিক! যাত্র। করিব । 

মিস্ নোবলের মত মেয়ে সত্যই ছুর্লত। আমার বিশ্বাস, 

বাগ্মিতায় সে শীদ্রই মিসেস্ বেশাস্তকে ছাঁড়াইয়। যাইবে । 

আলাঙিঙ্গার প্রতি একটু নজর রাখিও। আমার যেন মনে 

হয়, সে কাজে ডূবিয়া গিয়। নিজের শরীরপাত করিতেছে । 

তাহাকে বলিও, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর 

শ্রম_এই ভাবেই সর্বোত্তম কাজ হইতে পাবে। তাহাকে 

আমার সম্পূর্ণ ভালবাস! জানাইও। কলিকাতায় জনসাধারণের 

জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল-_একটি মিস্ নোৌবলের 

এবং অপরটি আমাদের শরতের । তাহারা ছুইজনেই খুব 

চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা 
গিয়াছিল। উহাতে মনে হয়, কলিকাতার জনসাধারণ আমাদিগকে 
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ভুলিয়। ঘাঁয় নাই। মঠের কাহারও কাহারও একটু সন্দিজৰ 
হইয়াছিল। তাহারা সকলেই এখন তাল। কাজ সুন্দর চলিয়। 
যাইতেছে । শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান 
মহিলার! সেদিন তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, 
মা তাহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন।*..ইহ1 কি অদ্ভূত 
ব্যাপার নয়? প্রভূ আমাদের উপর দৃষ্টি বাখিয়াছেন, কোন ভয় 
নাই-_সাহস হারাইও না, স্বাস্থ্য ঠিক রাখিও এবং কোন বিষয়ে 
অতিব্যস্ত হইও না। খানিকক্ষণ জোরে দীঁড় টানিয়৷ তার পর 
দম লওয়া_ ইহাই চিরস্তন পন্থা । রাখাল নৃতন জমি বাড়ী লইয়া 
আছে। এই বৎসরের মহোঁৎসবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই।... 
প্রত্যেক মহোৎসব হওয়া চাই এখানকার সকল ভাবধারার 
একটি অপূর্ব সমাবেশ । আমরা! আগামী বৎসর এই বিষয়ে চেষ্ট। 

করিব এবং আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিব। তোমরা সকলে 
আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১৪২) ইং 

মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখিত 

দাজ্জিলিং 

৮১ই এপ্রিল, ১৮৯৮ 

প্রিয় জো-জো, 

আমি জরে শধ্যাগত ছিলাম। ইহা! সম্ভবতঃ অত্যধিক 

পর্বতারোহণ এবং এই স্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য হয়ে 

থাকবে। আজ আমি পূর্বাপেক্ষা ভাল আছি এবং দু-এক 
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দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে ষাঁবার বাসন। রাখি | কলাক্কাতায় 

খুব গরম হলেও মেখানে আমার বেশ ঘুম হত এবং রে 

মন্দ হত না। এখানে ছুই-ই হারিয়েছি__এই যা! লাভ! 

মার্গোরাইটের সম্বন্ধে এখনগ মিস্ মূলারের সঙ্গে দেখা করে 
কথ! বলতে পারি নি; কিন্তু আজ তাকে পত্র লেখার ইচ্ছ। 

আছে। মার্গোরাইট এখানে আসবে বলে তিনি সব আয়োজন 

করছেন। তাদের বাঙ্গল। শিখাবার জন্য মিঃ গুুকেও আমন্ত্রণ 

কর! হয়েছে । মিস্ মূলার বোধ হয় এখন মার্গোরাইটের . জন্য 

কিছু করবেন ; তবু আমি তাঁকে লিখব । 

এ দেশে থাকাকালে মার্গোরাইট যে-কোন সময়ে কাশ্মীর 

দেখে যেতে পারে; কিন্তু মিস্ ম যদি রাঁজী না হন, তা হলেই 
আবার একট! প্রকাণ্ড গোলযোগ বাধবে, আর তাঁতে তার 

ও মার্গোরাইটের উভয়েরই ক্ষতি হবে। 

আবার আলমোড়! যাব কি নাস্থিরনাই। মনে হয়, অধিক 

অশ্বারোহণের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হবে নিশ্চিত। 

আমি তোমার জন্য সিমলায় অপেক্ষা করব। ইতোমধ্যে তুমি 

সেভিয়ারদ্দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেরে নাও । কাজ শুরু করে 

তবে এবিষয়ে ভেবে দেখব। মিস্ নোৌবল রাঁমকৃষ্জ মিশনে একটি 

বক্তৃতা দিয়েছিলেন জেনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। 

তোমাদের ত্রিমৃত্তিকে আন্তরিক ভালবাস! জানাচ্ছি । ইতি 
সতত ভগবদাশ্রিত 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 



(১৪৩) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

দাঁজ্জিলিং 

২৩শে এপ্রিল, ১৮৯৮ 

অভিন্নহদয়েষু, 

সন্দুকফু (99000100197 11, 924) প্রভৃতি স্থান হইতে 

আসিয়৷ অবধি শরীর অতি উত্তম ছিল, কিন্তু পুনর্বার দাঁজ্জিলিং 

আনিয়া অবধি প্রথম জ্বর, তাহা সারিয়৷ স্দি-কাশিতে 

ভূগিতেছি । রোজ পালাইবার চেষ্টা করি; ইহারা আঁজ-কাঁল 

করিয়া দেরী করিয়। দিল। যাহা হউক, কাঁল রবিবার এ-স্থান 

হইতে যাত্রীপথে খর্সানেতে একদিন থাকিয়। সোমবার কলিকাতায় 

ঘাত্রা। ছাঁড়িয়াই তার পাঠাইব। বরামকষ্জ মিশনের একটি 
210101৮:৭81'% 10188617)0 (বাৎসরিক সভা ) কর উচিত এবং 

মঠের একটি হওয়া উচিত। তাহাতে দুই জায়গায়ই 1810179 

6119 ( ছুভিক্ষে সাহাষ্য )-এর হিসাব ৪01)0016 (পেশ ) করিতে 

হইবে এবং 10108 16171) [)0101191) ( প্রকাঁশ ) করিতে 

হইবে । এই সমস্ত তৈয়ার বাখিবে। 

নৃত্যগোপাল বলে__ইংরেজী কাগজটায় খরচ অল্প; অতএব 

প্রথম বাহির করিয়া পরে বাঙ্গলাট। দেখা ধাবে। এ সকলও 
বিবেচন1 করিয়া দেখিতে হইবে । যোগেন কাগজের ভার লইতে 

রাজী আছে? শশী লিখছে_-শরৎ যদি একবার মান্দ্রাজে যায়, 

তাহ। হইলে তারা লেকৃচার 6০৪ ( পরিভ্রমণ ) করে। বাবা, 

ঘে গরম এখন! শরৎকে জিজ্ঞাসা করিবে_-জি সি, সারদ।, 
৩৩১ 



পত্রাবলী 

'শশীবাবু প্রভৃতি &0188 ( প্রবন্ধ ) তৈয়ার রেখেছেন ন্ না। 

বে মিসেস্ বুল, ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাঁকে আমার) 109 

( ভালবাসা ) ও 0189881778 ( শুভেচ্ছ। ) দিবে । 

আন্তরিক ভালবাস! জানিবে 

বিবেকানন্দ 

(১৪৪) ইং 

মিস্ ম্যাকলাউড কে লিখিত 

দাঁজ্জিলিং 

২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৮ 

প্রিয় জো-জো, 

আমার অনেক বার জ্বর হয়ে গেল-_সর্বশেষে হয়েছিল 

ইন্ফুয়েগ্া। এখন তা সেরে গেছে বটে, কিন্তু ভয়ানক ছুূর্ববল 

হয়ে পড়েছি। ভ্রমণের উপযুক্ত শক্তিলীভ করলেই আমি 

কলকাতায় নামছি । 

রবিবারে আমি দীজ্জিলিং ছাড়ব; পথে হয় ত ছু-এক দিন 

কাসিয়াং-এ কাটাব; তার পর সৌজ। কলকাতায়। কলকাতা 

এখন নিশ্চয়ই ভয়ানক গরম। তুমি সেজন্য ভেবে। না 
ইন্ফ্রুয়েগ্ার পক্ষে ত। ভালই হবে। কলকাতায় যদি প্রেগ শুরু 

হয়, তবে আমার কোথাও যাওয়৷ হবে না; তুমি তাহলে 

সদানন্দের সঙ্গে কাশ্মীর চলে যেও । বুদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়কে তোমার কিরূপ মনে হল? চন্ত্রদদেবতা ও স্থ্য্যদেবতা 

সমেত “হন্স বাবা” যেমন ফিটফাট হয়ে থাকেন, ইনি অবস্থাই 

সেরূপ নন। অন্ধকার রাত্রে যখন অগ্নিদেবতা, স্ুধ্যদেবতা, 
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চন্দ্রদেবতা ও তারকাদেবীরা৷ ঘুমিয়ে পড়েন, তখন কে তোমার, 
অন্তর আলোকিত করে? আমি ত এইটুকু আবিষ্কার করেছি 

যে, ক্ষুধাই আমার চৈতন্তকে জাগিয়ে রাখে । আহা, “আলোকের 

এক্য'-রূপ মহাঁন্ মতবাদটি কি অপূর্ব! ভাব দেখি, এই 

মতবাদের অভাবে জগৎ বহু যুগ ধরে কী অন্ধকারেই না ছিল! 

য। কিছু জ্ঞান, ভালবাঁস1 ও কর্ম ছিল এবং যত বুদ্ধ, রুষ্ণ ও শ্বীষ্ট 

এসেছিলেন, সবই বৃথ।। তাদের জীবন ও কাধ্য একেবারে বুথ! 
হয়েছে ; কারণ বাত্রে ষখন স্ূর্ধ্য ও চন্দ্র তিমিরলোকে ডুবে ঘায়, 

তখন কে যে অন্তরের আলে। জ্বালিয়ে রাখে, এ তত্ব ত তার! 

আবিষ্কার করতে পাবেন নি! বড়ই মুখরোচক-_কি বল? 

আমি ষে শহরে জন্মোছ, তাঁতে যদি প্রেগ এসে পড়ে তবে 

আমি তার প্রতিকাঁরকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলেই স্থির করেছি; 

আর জগতে যত জ্যোতিষ আজ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে, তাদের 

নামে আহুতি দেবার চেয়ে আমার এ উপায়ট। নির্বাণের উতৎ্কঈতর 

উপায়, আর সে দৃশ্যও বিপুল! 

মান্দ্রাজের সঙ্গে বহু চিঠি আদান-প্রদানের ফলে এই 

দাড়িয়েছে ষে, এখনই আমাকে তাদের জন্য কোন পাহাষ্য 

পাঠাতে হবে না। প্রতাত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ 
চালাব। তুমি ঘর্দি এ কাগজ চালু করতে আমায় সাহাষ্য কর, 

তবে খুবই কলতজ্ঞ হব। চিরকালেরই মত আমার অফুবস্ত 
ভালবাস! জানবে । 

সদ। প্রভৃপদা শ্রিত 

বিবেকানন্দ 



(১৪৫ ) ইং 
| মা 

২০শে মে ১৮৯৮ 
প্রিয় 1 

»**কর্তব্যের শেষ নাই $ আর জগৎ বড়ই স্বার্থপর | 
তুমি দুঃখ করো! না; “ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ ছুর্গাতিং তাত 

গচ্ছতি”_( কল্যাণকারী কেহ ছর্গতি প্রাপ্ত হয় না )। ইতি 

সতত তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৪৬) 

স্বামী ত্রন্মানন্দকে লিখিত 

আলমোড়। 
২০শে মে, ১৮৯৮ 

অভিন্নহাদয়েষু, 

তোমার পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম ও তোমাৰ 

তারের জবাব পূর্বেই দিয়াছি। নিরগ্জন ও গোবিন্দলাল সা 

কাঠগুদামে যোৌগেন-মার অপেক্ষা করিবে । আমি নৈনিতালে 

পৌছিলে বাবুরাম এখান হইতে ঘোড়া চড়িয়া নৈনিতালে ষায় 
কাহারও কথ। না শুনিয়া এবং আমিবার দিনও ঘোড়। চড়িয়া 

আমাদের সঙ্গে আসে। আমি ডাগ্ডি চড়িয়া অনেক পিছে 

পড়িয়াছিলাম। রাত্রে যখন ডাকবাহ্গলায় পৌছি, শুনিলাম 

বাবুরাম আবার পড়িয়। গিয়াছে ও হাতে চোট লাগিয়াছে-_ 
ভাঙ্গে-টুরে নাই। এবং ধমকানি খাইবার ভয়ে দেশী ভাকবাঙলায় 
আছে; কারণ পড়িবার দরুন মিস্ ম্যাকলাউড তাহাকে ডাগ্ডি 

৩৩৪ 



পত্রাবলী 

দিয়৷ নিজে তাহার ঘোড়ায় আসিয়াছে । সে-রাত্রে আর আমার, 
সহিত দেখ! হয় নাই। পরদিন ডাগ্ডির যোগাড় করিতেছি-_ 

ইতোমধ্যে শুনিলাম সে পায়ে হাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। লেই 
অবধি তাহার আর কোনও খবর নাই। দু-এক জায়গায় তার 

করিয়াছি ; কিন্ত খবর নাই। বোধ হয় কোন গ্রামে-"'বসিয়। 

আছে। ভালই কথ ! উহারা কেবল উৎপাত বাড়াইবার ওস্তাদ! 

যোৌগেন-মার জন্য ডাণ্ডি হইবে; কিন্তু বাকী সকলকে পায়ে 

হাঁটিতে হইবে । 

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল, কিন্তু ভিস্পেপ সিয়া 

( অজীর্ণতা ) ষায় নাই এবং পুনর্বার অনিদ্রা আসিয়াছে। 

তুমি যদ্দি কবিরাজি একটা ভাল ডিস্পেপসিয়ার ওষধ শীন্ত 

পাঠাও ত ভাল হয়। 

ওখানে যে ছুই-একটি কেস্ (রোগের আক্রমণ ) এক্ষণে 

হইতেছে, তাহার জন্য সরকারী প্লেগ হাসপাতালে অনেক জায়গ। 

আছে এবং %/৪:০-এ ৪:এ-এ ( মহলাঁয় মহল্লায় )ও হাসপাতাল 

হইবার কথ হইতেছে । এ সকল দেখিয়া ও আবশ্যক বুঝিয়া 

যাহ! ভাল হয় করিবে । তবে বাগবাজারের কে কি বলছে 

তাহা 091১110 01১11)10হ, ( জনসাধারণের মত ) নহে জানিবে।-.. 

আবশ্যককাঁলে অভাব যেন না হয় ও অনর্থক অর্থব্যয় না হয়-__ 

এই সকল দেখিয়! কাঁজ করিবে । রাযলালের জন্য বিশেষ বুঝিয়া 

উপস্থিত মত জায়গ। কিনিয়! দিবে রঘুবীরের নামে ।-.-মা-ঠাকুরাণী 
ও তাহার অবর্তমানে রামলাল, শিবু তাহাদের উত্তরাধিকারী 

সেবায়েত থাকে, অথবা যেমন ভাল হয় করিও। বাড়ী 
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তুমি ষেমন ভাল বুঝ এখনই আরম্ভ করিয়৷ দিবে; কারণ নৃতন 
বাড়ীতে ২১ মাস বাস কর! ঠিক নহে, 78100 (সে সেঁতে ) 

হয়।'..পরে পোস্তা হইবে। কাগজের জন্য টাঁকার চেষ্টা 

হইতেছে । ষে ১২০০২ টাকা তোমার কাগজের জন্য দিয়াছি, 
উহ। এঁ হিসাবেই যেন থাকে । 

আর সকলে ভাল আছে। সদানন্দ কাল পা মুচড়াইয়াছে। 

বলিতেছে, সন্ধ্যা নাগাদ আরায হইবে । এবার আলমোড়ায় 

জলহাওয়া অতি উত্তম। তাহাতে মেভিয়ার যে বাঙ্গল। লইয়াছে 

তাহ! আলমোঁড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট । ওপাড়ে এনি বেশাস্ত চক্রবর্তীর 

সহিত একটি ছোট বাঙ্গলায় আছে। চক্রবর্তী এখন গগনের 

€ গাজিপুরের ) জামাই । আমি একদিন দেখা করতে গিয়া- 

ছিলাম। এনি বেশাস্ত আমায় অনুনয় করে বললে যে, আপনার 

সম্প্রদায়ের সহিত যেন আমার সম্প্রদায়ের পৃথিবীময় প্রীতি 

থাকে ইত্যার্দ। আজ বেশাস্ত চা খাইতে এখানে আসিবে। 

আমাদের মেয়েরা নিকটে একটি ছোট বাঙ্গলায় আছে এবং 

বেশ আছে। কেবল আজ মিস্ ম্যাক্লাউড একটু অনুস্থ। 
হারি সেভিয়ার দিন দিন সাধু বনে যাচ্ছে।'"'হরি ভাই-এর 

নমস্কার ও সদানন্দ, অজয় ও স্থরেনের প্রণাম জানিবে। আমার 

ভালবাস! জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 

স্থশীলকে আমার ভালবাসা দিও এবং কানাই প্রভাতি 

সকলকে । ইতি 
বি 
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(১৪৭) ইহ 

শ্ীযুত মহম্মদ নফ রাজ হোসেনকে লিখিত 

আলমোড়া 

১০ই জুন, ১৮৯৮ 

শ্রীতিভাজনেষু, 

আমি আপনার পত্রে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি এবং আমি ইহা 

জাঁনিয়। যাঁর-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছি যে, ভগবান আমাদের 

অজ্ঞাতসারে আমাদের মাতৃভূমির জগ্য সব অপূর্ব আয়োজন 

করিতেছেন। 

উহাকে আমর! বেদাস্তই বলি আর যাঁই বলি, আঁসল কথা 

এই যে, অছ্বৈতবাঁদ ধর্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা, এবং 

কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধন্ম ও সম্প্রদায়কে 

প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই 
ভাবী সুশিক্ষিত মানবসাধারণের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি 

অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্বে পৌছাঁনর বাহাছুবিটুকু পাইতে পাবে, 
কারণ তাহার! হিক্র কিংবা আরবী জাতি অপেক্ষ। প্রাচীনতব ; 

কিন্তু কম্মপরিণত বেদাস্ত (1:808708] ড9970180 )__যাঁহ। 

সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার 

প্রাতি তদুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে-_তাহা হিন্দুগণের মধ্যে 
সার্বজনীনভাবে কথন পুষ্টিলাভ করে নাই। 

পক্ষান্তরে আমার অভিজ্ঞত এই যে, যদি কোন যুগে কোন 

ধর্মাবলঘ্িগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্তরূপে এই 
৩৩৭ 
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সাম্যের সমীপবর্ভী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম- 
ধশ্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী । হইতে পান এবংবিধ 

আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিতিন্বব্ূপে যে সকল 

তত্ব বিদ্যমান, তৎসন্বদ্ধে হিন্দুগণের ধারণ! খুব পরিঞষার, কিন্ত 

ইসলাম-পন্থিগণের তঘিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণ৷ ছিল ন, 

-এইমীত্র গ্রভেদ । 

এইহেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদাস্তের মতবাদ যতই 
সুদ্মু ও বিস্ময়কর হউক না| কেন, কর্ম্মপরিণত ইসলাম-ধর্দের 
সহায়ত ব্যতীত তাহা মানবসাঁধারণের অধিকাংশের নিকট 

সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক । আমর। মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়! 

যাইতে চাঁই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও 

নাই; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমহয়ের দ্বারাই 

সাধিত হইতে পারে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্মসকল 

কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধন্মেরই বিবিধ প্রকাঁশ মাত্র, 

হ্ুতরাং প্রত্যেকেই ধাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি 

সেইটিকেই বাছিয়া লইতে পারেন । 

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইললামধন্মরূপ 

এই ছুই মহান মতের সমন্বয়ই!একমাত্র আশ । 

আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত 

বৈদাস্তিক মস্তি ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা 

ভেদপূর্বক মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়! 
উঠিতেছেন। 

ভগবান আপনাকে মানবজাতির, বিশেষ করিয়া আমাদের, 
৩৩৮ 
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অতি দরিন্র জন্মভূমির সাহায্যের জন্য একটি মহান্ যন্তরস্বরূপে 

গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা করিতেছি । ইতি 

ভবদীয় নেহবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

(১৪৮) 

শ্বামী ব্রন্ধানন্দকে লিখিত 

শ্রীনগর 

১৭ই জুলাই, ১৮৯৮ 

অভিনহাদয়েষু, 

তোমার পত্রে সমত্ত অবগত হইলাম।"**সারদার সম্বন্ধে 

যাহ! লিখিয়াছ তদঘিষয়ে আমার বক্তব্য এই মাত্র যে, বাঙ্গল! 

ভাষায় 17815821706 ( পত্রিক1 ) 0591)0% (আ'য়গ্রদ ) কর মুস্কিল; 

তবে সকলে মিলিয়। দ্বারে দ্বারে ফিরিয়। ৪8180711)91 (গ্রাহক ) 

যর্দি যোগাড় করা যায় ত সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের 

যে প্রকার মত হয় করিবে। সারদ। বেচারা একবারে ভগ্ন- 

মনোরথ হ্ইয়াছে। যে লোকটা এত কাঁজের এবং নি:স্বার্থ, 

তার জন্য এক হাজার টাঁক ঘদ্দি জলেও যায় ত ক্ষতিকি? 

“রাজযোগ” ছাপ! হইবার কি হইল? উপেনকেই ন। হয় দাও 

07 09911) 8)09758  (কিছু লাভে )।.- টাকাঁকড়ি জম্বন্ধে 

পূর্বে যাহা লিখিয়াছি তাহাই শেষ। অতঃপর দেওয়া-থোওয়! 

সম্বন্ধে তুমি যেমন বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে ।-.আমি 

বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, আমার 1১০1195 ( কার্্যধারা ) ভুল। 

তোমারট। ঠিক ৪0০৪ |)11087)6 0609:৪ (অপরকে সাহাধ্য 

৩৩৯ 
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করা সম্বন্ধে )__অর্থাৎ একেবারে বেশী বেশী দিলে লোকে 

07:869101 ( কৃতজ্ঞ ) না হুইয়! উণ্টা ঠাওরায় যে, রঃ বোক। 

বেশ পাওয়। গেছে। 1 8185৪ 1086 8191) 9: 609 

0910)01:81181170 11010101006 01 01081165 00 61)2 19091501:, 

(দানের ফলে গ্রহীতার যে নৈতিক অবনতি হয়, তা 

আমার কখনও খেয়ালই ছিল ন)। দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষের পয়স! 

যে উদ্দেশ্যে লোকে দেয়, তাহা হইতে একটুও এপ্দিক-ওদিক 

করিবার আমাদের অধিকার নাই। কাশ্ীরের প্রধান বিচার- 

পতি ঝধিবর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর ঠিকানায় দিলেই মিসেস্ 

বুল মাল! পাইবে । মিত্র মহাঁশয় এবং জজ সাহেব ইহাদের 

যত্ব খুব করিতেছেন। কাঁশ্ীরের জমি এখনও পাওয়। যায় 

নাই__ীত্রই হইবার সন্ভাবন।। এখানে তুমি একটা শীত 
কাটাইতে পারিলেই শরীর নিশ্চিত শোধরাইয়া যাইবে । যদি 

উত্তম ঘর হয় এবং যথেষ্ট কাঠ থাকে এবং গরম কাপড় থাকে, 

বরফের দেশে আনন্দ বই নিরানন্দ নাই। এবং পেটের 

রোগের পক্ষে শীতপ্রধান দেশ ব্রদ্ধোষ। যোগেন ভায়াকেও 
সঙ্গে আনিও) কারণ এদেশ পাহাড় নয়, এটেলমাটি বাঙ্গল৷ 

দেশের মত। 

আলমোড়ায় কাগজট। বাহির করিলে অনেক কাজ এগোয়; 

কারণ সেভিয়ার বেচাঁর৷ একট কাজ পায় এবং আলমোড়ার. 
লোকেও একটা পায়। সকলকে একট! একট। মনের মর 

কাজ দেওয়াই বড় ওস্তাদী। কলিকাতায় নিবেদিতা বালিকা 

বি্ভালয়টি যেমন করে হোক খাড়া করে দিতে হবে। মাষ্টার 

৬৩৪ ০ 
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মহাশয়কে কাশ্মীরে আনা এখনও অনেক দূরের কথা; কারণ 
এখানে কলেজ হতে এখনও ঢের দেরী । তবে তিনি লিখিয়াছেন 

ষে, তাঁকে প্রিন্সিপ্যাল করে কলিকাতাঁয় একট। কলেজ কর|। 

হাজার টাকা 10168] 657091)8৪ (প্রারভ্তিক ব্যয়) হলেই 

চলবে। সে বিষয়ে নাকি তোমাদের বিশেষ মত। তাহাতে 

যাহ! ভাল বিবেচনা! করিবে তাহাই করিও । আমার শরীর 

বেশ আছে। বাত্রে প্রায় আর উঠিতে হয় না, অথচ দু বেলা 

ভাত আলু চিনি যা পাই তাই খাই। ওষুধটা কিছু কাজের 
নয়__ ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরে ওঁষধ ধরে না! ও হজম হয়ে যাবে-_ 

কিছু ভয় নাই। 

মেয়েরা সকলে আছে ভাল ও তোমাদের ভালবাস! জানাই- 
তেছে। শিবানন্দজীর ছুই চিঠি আপিয়াছে। তাহার অষ্ট্রেলিয়া 
শিষ্যেরও এক পত্র পাইয়াছি। কলিকাতায় শুনিতেছি নাকি 

প্লেগ একেবারে বন্ধ হইয়। গিয়াছে! ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১৪৯) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

শ্রীনগর 

১লা আগষ্ট, ১৮৯৮ 

অভিনহদয়েষু, 

তোমার বরাবর একটি বুঝিবাঁর ভ্রম হয় এবং অন্যের প্রবল 
বুদ্ধির দোষে বা গুণে সেট যায় না। সেটি এই ষে, যখন আমি 
হিসাব-কিতাবের কথ! বলি, তোমার মনে হয় যে, আমি 

৩৪১ 
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তোমাদের অবিশ্বাস করছি।...আমাঁর কেবল টি ষে, 

এখন ত একরকম খাড়া কর গেল; অতঃপর আমরা চলে 

গেলে যাঁতে কাজ চলে এবং বেড়ে যাঁয়, তাহাই দিনবানর আমার 

চিন্তা । হাঁজারই 6)90766108] 10700 19029 ( তত্বীয় জ্ঞান ) 

থাঁকুক-__হাঁতে-হেতড়ে না৷ করলে কোনও বিষয় শিখা যায় ন!। 

[119010 ( নির্বাচন ) এবং টাকাঁকড়ির হিসাব 01800088101) 

(আলোচন। ) এইজন্য বারঘ্বার আমি বলি যাতে সকলে কাজের 

জন্য তৈয়ার হয়ে থাকে । একজন মরে গেলে অন্য একজন 

(দশজন 1 17900889- প্রয়োজন হলে ) ৪1)0010 10০ 750 

€0 6819 16 01) (কাঁজে লাগবার জন্য প্রস্তুত থাক উচিত )। 

দ্বিতীয় কথা- মানুষের 17697686 ( আগ্রহ ) না থাকিলে কেউ 

খাটে না; সকলকে দেখান উচিত যে, ৪5৪: 0706 1193 & 

811276 11) 0109 দা০:]0 8100 11019152100 & ৮0109 10 

6) 10081)826709176 (প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ 

আছে ও কাধ্যধারা সম্বন্ধে মতপ্রকাশের ক্ষমতা আছে )-_-এই 

বেল। থেকে । 41690796915 (পর্যায়ক্রমে) প্রত্যেককেই 7981)070- 

81918 1১0810101) ( দায়িত্বপূর্ণ কাজ) দেবে চাচা ৪7 95৩ 6০ 

দম৪01) 800. 0017001 (যাতে সকলেই দৃষ্টি রাখতে ও চালাতে 

পারে ) তবে লোক তৈয়ার হয় 101 100881689 ( কাজের জন্য )। 

এমন 1080)17)9 ( যন্ত্র )টি খাড়া! কর ষে আপনি আপনি চলে 

যায়, ( পধ্যায়ন্রমে ) যে মরে বা যে বাচে। আমাদের 

ইগ্ডিয়ার একটি 07886 0919০৮ (প্রধান দোষ ), আ০ 08)1)0% 

0089 5 109710)810916 07281018860) ( আমরা স্থায়ী 
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প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না) ৪00 659 798801 18 19608.039 , 

ঘা৪ 199] 11109 6০0 81081810079] 10) 061)975 200. 

069] 6011] 01 আ1)26 তা1]] 00106 8,691" জও 219 00179, 

€ আর তার কারণ এই যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও দায়িত্ব 

ভাগ করতে চাই না এবং আমাদের পরে কি হবে, তা 
কখনও ভাবি না )। 

প্লেগ সন্বদ্ধে সব লিখেছি । মিসেস্ বুল ও মূলার প্রভৃতির 

অত যে, যখন পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল হয়ে গেল, তখন মিছে 

কতকগুলে। টাক! খরচ কেন? ডাও 197৭ ০7" ৪01:51088 

৪3. 7)01368 ০0. 10170890026 7089 00০ [01100 10586 

901000800. 60৪ 609 (আমরা সেবক ইত্যাদি হিসাবে 

অপরের কাজ করি। ধার খরচ যোগাবেন, তারাই ত মাত্র 

স্বরের ফরমায়েম করতে পারেন )। 

কাশ্মীরের রাজ জমি দিতে রাজী । জমি দেখেও এসেছি । 

এখন ছু-চার দিনের মধ্যে হয়ে যাবে প্রভুর যদি ইচ্ছা হয়। 

এখানে একটি ছোট বাড়ী করে যাব এইবারেই। যাবার সময় 

19559 1 11) 01879501088 1401116719০ ( বিচারপতি 

মুখোপাধ্যায়ের হেফাজতে রেখে যাব)। আর তুমি ন। হয় 

এসে এইখানে একটা শীত কাটিয়ে যাও ভ্া0।. ৪019610005 

918৪ ( অপর কাহাকেও সঙ্গে নিয়ে ))১ শরীরও সেরে যাবে 

এবং কাজও হবে। যে টাকা 170:988 ( ছাপাখান1 )-এর 

রেখে এসেছি, তা হলেই হবে। তুমি যেমন বিবেচনা কর। 

এবার 'ঘ.মা.৮. বাজপুতান। গ্রভৃতিতে কতকগ্তলে৷ টাঁক। পাব 
৩৪৩ 
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,নিশ্চিত। ভাল কথা, কয়েক জনকে-"'এই ভাবে রঃ দিও । 

এই টাকা আমি মঠ থেকে কর্জ নিচ্ছি এবং পরিশোধ করব 

€০ 50৮. 16) 1065158% (তোমার কাছে সদ সমেত )।"- 
আমার শরীর একরকম ভালই আঁছে। বাড়ী-ঘর আরম্ভ 

হয়েছে-_বেশ কথ।! সকলকে আমার ভালবাঁসা দিও । ইতি 
বিবেকানন্দ 

(১৫০) ইং 
কাশ্মীর 

২৫শে আগষ্ট, ১৮৯৮ 

প্রিয়-_, 

গত দুমান যাব আমি অলসের মত দিন কাটাচ্ছি। আমি 

ভগবানের ছুনিয়ার জমকাঁল সৌন্দধ্যের ষা পরাকাষ্ঠা হতে 
পারে তারই মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির এই নৈসগিক উদ্ভানে__ 

যেখানে পৃথিবী, বাতাস, ভূমি, ঘাস, গুল্সরাজি, পাদপশ্রেণী, 

পর্বতমালা, তুষার-রাশি এবং নরদেহের অন্ততঃ বাহিরের 

দ্রিকটায় ভগবানেরই সোন্দধ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে__তাঁরই ভেতরে 

মনোরম ঝেলামের বুকে নৌকাঁয় ভেসে বেড়াচ্ছি। উহাই 
আমার ঘরবাড়ী; আর আমি প্রায় সম্পূর্ণ রিক্ত--এমন কি 

দোয়াত-কলমও নেই বল্লে চলে) যখন যেমন জুটছে, উদরপৃত্তি 
হচ্ছে_ঠিক যেন একটি রিপ, ভ্যান্ উইস্কল্-এর ছাঁচে ঢালা 
( ভবঘুরে ) জীবন [**" 

কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলো না যেন। ওতে 

কোন লাভ নেই; সর্বদা মনে রাখবে, “কর্তব্য হচ্ছে যেন 
৩৪৪ 
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মধ্যাহ-স্থধ্যের স্যায়__তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনী-শক্তি 
ক্ষয় করে।” সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক মুল্য আছে 
বটে_তার বেশী করতে গেলে ওটা একটা দুংস্বপ্র মাত্র। 
আমরা জগতের কাজে অংশ গ্রহণ করি আর নাই কবি, 
জগৎ আপনার মতে চলেই যাবে। মোহের ঘোরে আমর! 
নিজেদের চুর করে ফেলি মাত্র। এক জাতীয় ভ্রান্ত ধারণ। 
আছে, যা চরম নি:স্বার্থের মুখোস পরে দেখা দেয়) কিন্ত 
সর্বপ্রকার অন্যায়ের কাছে নতমস্তক হয়ে সে চরমে অপরের 

অনিষ্ঠই করে। নিজেদের নিংস্বার্পরত। দিয়ে অপরকে স্বার্থপর 
করে তোলার কোন অধিকার আমাদের নেই। আছেকি? 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৫১) 

শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত 

শ্রীনগর, কাশ্মীর 

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ 

কল্যাণবরেষু। 

তোমার পত্র ও তার পাইয়। সমস্ত অবগত হুইলাম। প্রভূর 

নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি নিধ্বিম্বে সিদ্ধি ভাষায় পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হও। 

মধ্যে আমার শরীর অত্যন্ত অনুস্থ হইয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ 

দেরী হুইয়] পড়িল, নতুব! এই সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে যাইবার 

কল্পন। ছিল। এক্ষণে দেশে অতিশয় গ্রীষ্ম বলিয়া ডাক্তার 
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গাইতে নিষেধ করিতেছেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ জপ 

বোধ হয় করাচি পৌছিব। এক্ষণে একরকম ভাঁল আছি। 
আমার সঙ্গে এবার কেহ নাই। দুজন আমেরিকান) লেডি 

ফ্রেণ্ড মাত্র আছেন। তাহাদের সঙ্গ বোধ হয় লাভোরে ছাড়িব। 

তাহার কলিকাতায় বা রাজপুতানায় আমার অপেক্ষা করিবেন। 

আমি সম্ভবত: কচ্ছভুজ, জুনীগড়, ভাঁটনগর, লিম্ডি ও 
বরোদ| হইয়া কলিকাতাঁয় যাঁইব। নভেম্বর বা ডিসেম্বরে চীন 

ও জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইব--এই ত এখন বাসন! । 

পরে শ্রীপ্রভৃর হাত। আমার এখানকার সমস্ত খরচপত্র উক্ত 

আমেরিকান বন্ধুরা দেন এবং করাচি পধ্যস্ত ভাড়া প্রভৃতি 
তাহাদের নিকট হইতেই লইব। তবে যদি তোমার স্থবিধ। হয়, 

৫০২ টাঁক1 টেলিগ্রাম করিয়া 0/9) ঝধিবর মুখোপাধ্যায়, চিফ 

জজ, কাশ্মীর ষ্টেট, শ্রীনগর-_এর নামে পাঠাইলে অনেক 

উপকার হুইবে। কারণ সম্প্রতি ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ 

কিছু হইয়াছে এবং সর্বদা বিদেশী শিশ্তর্দের নিকট টাঁক! 

ভিক্ষা করিতে লজ্জা করে। 

সদ! শুভাকাজ্ষী 
বিবেকানন্দ 

(১৫২) 

শ্রাযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত 
লাহোর 

১৬ই ছক্টোবর, ১৮৯৮ 
কল্যাণবরেষু, 

কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে এবং ৯ বত্পর 
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যাবৎ ৬ছুর্গাপূজা দেখি নাই-__-এ বিধায় কলিকাত। চলিলাম.। 
আমেরিক। যাইবার সঙ্কল্প এক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছি। এবং 

শীতকালের মধ্যে করাঁচি আসিবার অনেক লময় হইবে। 

৫০২ টাঁক৷ আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দ লাহোর হইতে 
করাচি পাঠাইবেন। ছুঃখিত হইও না_সকলি প্রভুর হাঁত। 

আমি এ বখসর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ নম! করিয়া কোথাও 

যাইব না! নিশ্চিত। সকলকে আমার আশীর্বাদ । 

সদ। শুভাকাজ্ফী 

বিবেকানন্দ 

(১৫৩ ) ইং 

বেলুড় মঠ 

১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ 

প্রিয়__; 

মাই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর যা কিছু 

ঘটছে ব! ঘটবে, সে সকল তারই বিধানে ।"*" 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৫৪) ইং 

মিসেস্ ওলী বুলকে লিখিত 
বৈদ্যনীথ ধাম, দেওঘর 

২৯শে ভিসেম্বর, ১৮৯৮ 

প্রিয় ধীর মাতা, 

আমি যে আপনার সহযাত্রী হতে পারব না, তা আপনি 
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আগেই জেনেছেন। আপনার সঙ্গে যাবার মত শারীরিক শক্তি 

আমি সংগ্রহ করতে পারছি না। বুকে যে সদ্দি মেছিল 

তা এখনো আছে, আর তারই ফলে আমায় ভ্রমণে অক্ষম করে 
ফেলেছে । মোটের উপর এখানে আমি ক্রমে সেরে উঠব বলেই 

আশ। করি। 

আমি জানলাম, আমার ভগ্রী বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ 

বিশেষ সঙ্কল্প নিয়ে নিজের মানসিক উন্নতিসপাধনের চেষ্টা 

করছে। বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যা কিছু জান! সম্ভব 

_ বিশেষ করে অধ্যাত্ববাদ সম্বন্ধে-__সে সবই শিখেছে, আর 

তার পরিমাণও বড় কম নয়। ইতোমধ্যে সে নিজের নাম 

ইংরেজী রোমান অক্ষরে সই করতে শিখেছে । এক্ষণে তাকে 

অধিকতর শিক্ষাদান বিশেষ মানসিক পরিশ্রম-সাপেক্ষ ; স্থতরাং 

সে কাজ হতে আমি বিরত হয়েছি। আমি শুধু বিনা কাজে 

সময় কাটাতে চেষ্টা করছি এবং জোর করেই বিশ্রাম নিচ্ছি। 

এ যাবৎ আমি আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করেছি, কিন্ত 

আধুনিক ঘটনাপরম্পরায় বোঁধ হচ্ছে যে, মহামায়৷ আপনাকে 

আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত 

করেছেন; সুতরাং এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রগাঢ় বিশ্বাস 

যুক্ত হয়েছে। এখন থেকে আমি আমার নিজের জীবন এবং 

কর্শ-প্রণালী বিষয়ে মনে করব যে, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, 

স্বতরাং সকল দায্সিত্ববোধ নিজ স্বন্ধ হতে ঝেড়ে ফেলে 

আপনার ভেতর দিয়ে মহামায়! যে নির্দেশ দেবেন, তাই মেনে 

চলব। 
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শীঘ্রই ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় আপনার সহিত মিলিত 

হতে পারব, এই আশ। নিয়ে এ চিঠি শেষ করছি। ইতি 

আপনার স্মেহের সন্তান 

বিবেকানন্দ 

(১৫৫) ইং 
বেলুড় মঠ 

১১ই এপ্রিল, ১৮৯৯ 

প্রিয়, 

"ছু বখসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আু 

হরণ করেছে । ভাল কথা, কিন্তু এতে আত্মার কোন 

পরিবর্তন হয় না। হয় কি? সেই আপনভোল!। আত্ম। একই 

ভাবে বিভোর হয়ে তীব্র একাগ্রতা ও আকুলতা। নিয়ে ঠিক 
তেমনি দাড়িয়ে আছে ।*** 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৫৬) 

“ভারতী'-সম্পীর্দিকার গ্রতি 

বেলুড় মঠ 
১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৯ 

মহাশয়াস্থ্, 

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দলাঁভ করিলাম। যদি আমার 

ব।৷ আমার গুকুতভ্রাতার্দিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্ত 
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ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা 

আমাদের কাধ্যে সহায় হন, তাহ হইলে সে ত্যাগে আমাদের 

মুহুতমাত্র বিলম্ হইবে না বা এক ফৌঁটাঁও চক্ষের জল) পড়িবে 

না জানিবেন এবং কাধ্যকালে দেখিবেন। তবে এতদ্দিন 

কাহাকেও ত দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর । ছু- 

এক জন আমাদের 1009১র ( খেয়ালের ) জায়গায় তাহাদের 

170010% বসাইতে চাহিয়াছেন এই পধ্যস্ত। যদি যথার্থ 

ব্বদেশের বা মন্ুস্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রগ্ুরুর পৃজ৷ ছড়া কি 
কথা, কোনও উতৎ্কট পাপ করিয়া খুষ্টিয়ানদের অনস্ত নরক- 

ভোগ করিতেও প্রস্তত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে 

দেখতে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। 

শ্রীক দার্শনিকের লন হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই 

বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান 

গাহিতেন-_সেইটি মনে পড়ল__ 

“মনের মানুষ হয় যে জনা 

নয়নে তার যায় গে। জানা, 

সে দু এক জনা, 

সে বসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোন। |” 

এই ত গেল আমার তরফ থেকে । আর একটিও অতি- 

র্তিত নয় জানিবেন এবং কাধ্যকালে দেখিবেন। 

তারপর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাঁড়লেই 
আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাদের সম্বদ্ষেও আমার 

একটুকু খুত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, 
৩৫০ 



পত্রাবলী 

কলিজা ছেঁড়ছেড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি__ 

আব একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ কোরে দিলে? 

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যাঁর বেগে পাহাড়-পর্বত 

যেন ভেদে যায়, একটি ঠাঁকুরে একেবারে হিমীলয়ে ফিরিয়ে 

দিলে! বলি, ওরকম দেশহিতৈবিতাঁতে কি বড় কাজ হবে মনে 

করেন, বা! ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? 

আপনার! জানেন, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণীর্ভের 

এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক 

সিটকাঁন? কে জানে কার কি মতিগতি! আমার যেন 

মনে হয়, ওসব লোক গ্নাসকেসের ভিতর ভাল; কাজের সময় 

যত ওর। পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ । 

প্রীত ন মানে জাত কুজাত। 

ভূখ ন মানে বাসী ভাত॥ 

আমি ত এই জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, 

ঠাকুরের আটিটি গলায় আটকে যদি সব মার! যাঁয় তনা হয় 

আটিটি ছাড়িয়া দেওয়া ষাঁয়। 

যাহা হউক, এদম্বন্বে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার 

অত্যন্ত আকাজ্জ। রহিল । 

এ সকল কথ! কহিবার জন্য রোগ, শোক, মৃত্যু সকলেই আমায় 

এ পর্যন্ত সময় দিয়াছেন-__বিশ্বাস, এখনও দিবেন । 

এই নববর্ষে আপনার স্মন্ত কাঁমন। পূর্ণ হউক । 
কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 
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(১৫৭) ইং 

পোর্ট সৈয়দ 
১৪ই জুলাই, ১৮৯৯ 

প্রিয় ই্রাডি, 

এইমাত্র তোমার চিটিখানি ঠিক এসে গেছে। প্যারিসের 

ম_- নোবেলেরও একখানি এসেছে । মিস্ নোবল আমেরিকার 

বহু চিঠি পেয়েছেন। 
ম__ নোবেল জানিয়েছেন যে, তাকে দীর্ঘকাল বাইরে থাকতে 

হবে) স্থৃতরা আমার লগ্ডন থেকে প্যারিসে তাঁর ওখানে 

যাবার তারিখ যেন পেছিয়ে দ্িই। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, 

উপস্থিত লগ্নে আমার বন্ধুদের অনেকেই নেই; তা ছাড় 

মিস্ ম্যাকলাউড আমায় যাবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করছেন। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংলগ্ডে থাক যুক্তি-সঙ্গত মনে হচ্ছে 

না। অধিকন্ত আমার আমু ফুরিয়ে এল__অস্ততঃ আমাকে 

এট! সত্য বলে ধরে নিয়েই চলতে হবে। আমার বক্তব্য এই 

যে, আমরা যদি আমেরিকায় সত্যই কিছু করতে চাই, তবে 

এখনি আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে যথানুরূপ স্থুনিয়ন্ত্রিত 

ন। করতে পারলেও অন্ততঃ কেন্জ্রীভূত করতেই হবে। তারপর 

মাস কয়েক পরেই আমি ইংলগ্ডে ফিরে আপার অবকাশ পাব 

এবং ভারতবর্ষে ফিরে ন৷ যাঁওয়৷ পধ্যস্ত একমনে কাঁজ করতে 

পারব। 

আমার মনে হয়, আমেরিকার কাঁজকে গুছিয়ে আনার 
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জন্য তোমার আপ! একান্ত প্রয়োজন । অতএব যদ্দি পার ত 

আমার সঙ্গেই তোমার চলে আসা! উচিত । তুরীয়ানন্দ আমাঁর 

সঙ্গে আছে। সারদানন্দের ভাই বষ্টনে ঘাচ্ছে।'**তুমি যদি 

আমেরিকায় নাও আসতে পার, তৰু আমার যাঁওয়া উচিত-__ 

কি বল? 

(১৫৮) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

লগুন 
১০ই আগস্ট, ১৮৯৯ 

অভিন্রহৃদয়েষু, 

তোমার পত্রে অনেক সংবাদ পাঁইলাম। আমীর শরীর 

জাহাজে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু ভাঙ্গায় আসিয়া পেটে 

বাধু হওয়ায় একটু খারাপ। একজন বড় ভাক্তার বললে, 

নিরামিষ খাও, আর ডাল ছুঁয়ে! না। ইনি এখানকার একজন 

মুরব্বি ভাক্তার। এর মতে ইউরিক এলিভ গোলমালে যত 

ব্যারাম হয়। মাংস এবং ডাল ইউরিক এসিড বানায়; অতএব 

ত্যাজ্যং ব্রন্মপদ্ৎ ইত্যাদি । যা! হোক, আমি তাকে সেলাম করে 

চলে এলাম। (ুত্র) এক্জামিন ( পরীক্ষা ) করে বললে চিনি- 

ফিনি নেই-_-আলবুমেন আছে । যাঁকৃ! নাড়ী খুব জোর, বুকটাঁও 

দুর্বল বটে। মন্দ কি, দিন কতক হ্বিত্তাশী হওয়া ভাল। 

এখানে বড় গোলযোগ-_বন্ধু-বান্ধব সব গরমীর দিনে বাইরে 

গেছে। তার উপর শরীর তত ভাল নয়__খাওয়া-দাওয়ায়ও 

গোলমাল। অতএব ছু-চার দিনের মধ্যেই আমেরিকায় চললুম। 
৩৫৬৩ 
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মিসেস্ বুলের জন্য একট! হিসাব শু জমী 

কিনতে, কত টাক! বাড়ী, খাইখরচ কত টাকা ইত্যাদি, 

ইত্যাঁদি। । 
সারদা বলে, কাগজ চলে না।.".আমার ভ্রমণ-বুত্তাস্ত খুব 

90০16189 করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দ্িকি-__গড় গড়, 

করে সাবস্ক্রাইবার (গ্রাহক ) হবে। খালি ভট্রাচাধিগিরি 

তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে! 

যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাঁখবে। মনে জেনে। 

যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 

“টাকাকভি, বিছ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা” হইলেই সর্বনাশ আর 
কি! কাগজটার পধ্যস্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও 

আমার সব--তোমর। কি করবে? সাহেবরা কি করছেন? 

আমার হয়ে গেছে! তোমরা যা করবার কর। একটা পয়সা 

আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একট। 

বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার**. 

ক্ষমত। কারুর নাই-_-সব খামকা মহাপুরুষ !***তোমাদের যখন 

এই দশা, তখন ছেলেদের হাতে ছ-মাঁস ফেলে দাও সমস্ত জিনিস 

-কাগজ-পত্র, টীকা-কড়ি, প্রচার ইত্যাদি। তারাও কিছু না 

পারে ত সব বেচে-কিনে যাদের টাক। তাদের দিয়ে ফকির হও। 

মঠের খবর ত কিছুই পাই না। শরৎ কি করছে? আমি 

কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট 

করে যা খাড়া করেছি, তা একরকম চলছে। তুমি টাকা- 

কড়ির বিষয় কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ 
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করবে। কমিটির সই করে নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। 

নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি! লোকে টাক! দিলেই 

একদ্দিন না একদিন হিসাব চায়__এই দস্তর। প্রতিপদে সেটি 

তৈয়ার না থাক। বড়ই অন্তায়।...এরকম প্রথমে কুড়েমি করতে 

করতেই লোকে জোচ্চোর হয়। মঠে যারা আছে, তাদের নিয়ে 

একটি কমিটি করবে আর প্রতি খরচ তার! সই না দিলে হবেনা 

_একদম 1'""আমি কাজ চাই, ৮12০] ( উদ্যম ) চাই-_যে মরে 

যে বাচে; সন্্যাপীর আবার মরা-বাঁচা কি? 

শরৎ যদি কলিকাতা না৷ জাগিয়ে তুলতে পারে*-তুমি যদি 

এই বৎসরের মধ্যে পোস্ত। না গাঁথতে পার ত দেখতে পাবে 

তামাসা! আমি কাজ চাই-__90 00001) ( কোন ভাওত। নয়)! 

মাতাঠাকুরাণীকে আমার সা্টাঙ্গ, ইত্যারদি। ইতি 

বিবেকানন্দ 

(১৫৯) ইং 

রিজলি 

২র৷ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিয়, 
জীবন হচ্ছে কতকগুলো ঘাত-প্রতিঘাত ও ভুল ভাঙ্গার 

সমষ্টি মাত্র ।"*'জীবনের রহস্ত হচ্ছে ভোগ নয়, পরন্ত অভিজ্ঞতার 

ভেতর দিয়ে শিক্ষালাভ। কিন্ত হায়, যখন সবেমাত্র আমাদের 

প্রকৃত শিক্ষা আরভ্ত হয়, ঠিক তখনি ডাক আমে। ইহাই 
অনেকের নিকট পর্জন্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একট প্রবল যুক্তি 

বলে মনে হয়।-*'সর্ধবত্রই কাঁজের উপর দিয়ে একট! ঘৃণিবায় 
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বয়ে যাওয়। যেন ভাঁল মনে হয়_-তাঁতে সব পরি ঠীর করে দেয় 

এবং জিনিসের আদত রূপটি আমাদের রা তুলে ধরে। 

'আবার উহা! গড়ে তোল। হয়-_কিস্ত অভেছ্য প্রস্তরের্র ভিত্তিতে । 

--"আমার একান্ত শুভেচ্ছ। জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৬০) ইং 
মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

বিজলি 

৪ঠ] সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিয়-__, 

আমার সম্বন্ধে ত এ এক কথা-_মাই সব জানেন ।--" 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৬১) ইং 

রিজলি ম্যানর 

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিয় ্রাডি, 

আমি লেগেটদের বাড়ীতে শুধু বিশ্রাীমই উপভোগ করছি, 
আর কিছুই করছি না। অভেদানন্দ এখানে আছে। সে খুব 

খাটছে। ছু-এক দিনের মধ্যে সে বিভিন্ন জায়গায় কাঁজ 

করতে এক মাসের জন্য চলে যাবে। তাঁর পর নিউইয়র্কে কাজ 

করতে আসবে। 
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তোমার পরামর্শাহুরূপ ধার অবলম্বনে আমি কিছু করবার 

চেষ্টায় আছি ; কিন্ত হিন্দুদের সম্বন্ধে হিন্দুরই লেখা বই পাশ্চাত্য 
দেশে কতটা আদর পাবে জানি ন।... 

মিসেস্ জন্সনের মতে কোন ধাশ্মিক ব্যক্তিরই রোগ হওয়৷ 
উচিত নয়। এখন আবার তার মনে হচ্ছে যে, আমার ধু 

পানাদিও পাপ।"..আমার এবং তোমারও পক্ষে ইহাই ভাব৷ 

উচিত যে, তিনি হয় ত সম্পূর্ণ নিভূল। কিন্ত আমি যা তাই 

আছি। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য যেমন আপত্তি 

জানিয়েছেন, তেমনি ইউরোপীয়দের সহিত আহারও দুষণীয় 
মনে করেছেন। ইউরোপীয়দের সহিত আহার করি বলে 

আমায় একটি পারিবারিক দ্েেবালয় হতে বের করে দেওয়া 

হয়েছিল। আমার ত ইচ্ছা হয় যে, আমি এমন নমনীয় হই 
যে, আমকে প্রত্যেকের ইচ্ছান্থরূপ আকারে গঠন করা যেতে 

পারে; কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমি এমন লোৌক ত 

দেখলাম না, যে সকলকে সন্তষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ 

যাকে বু জায়গায় যেতে হয়, তাঁর পক্ষে সকলকে তুষ্ট কর! 

সম্ভব নহে। 

আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন প্যাণ্টালুন ন৷ 

থাকলে লোকে আমার প্রতি দুর্যবহার করত; অতঃপর 

আমাকে শক্ত আন্তিন ও কলার পরতে বাধ্য করা হল-_- 

তা না হলে তার৷ আমায় ছোঁবেই না। তারা আমাকে যা 

খেতে দিত, তা না খেলে আমায় অদ্ভুত মনে করত। এইরূপ 
সব... 
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ভারতে যাই নামলুম, অমনি তারা আমার মুড়িয়ে 

কৌপীন পরাল;) তার ফলে আমার ভায়েবেটিস; ( বহুমূত্র ) 
হল। সারদানন্দ কখন তার অন্তর্বাস ত্যাগ করে নি, তাই 

প্রাণে বেঁচে গেছে__তার শুধু একটু বাত ও অজন্র লোৌকনিন্দার 

উপর দিয়ে গেছে। 

অবশ্য সবই আমার কশ্মশফল__আর এতে আমি খুশীই 
আছি। কারণ এতে যদ্দিও তাৎকাঁলিক যন্ত্রণ! হয়, ইহা জীবনের 
আর এক অভিজ্ঞতা এনে দেয় ; এবং ইহ! এ-জীবনেই হোক বা 

পরজীবনেই হোঁক কাজে লাগবে ।*.- 

আমি নিজে কিন্তু জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়েই চলেছি। 

আমি সব্বদা জানি এবং প্রচার করে এসেছি যে, প্রত্যেক 

আনন্দের পশ্চাতে আসে ছুঃখ-_ চক্রবৃদ্ধি হ্রদ সমেত না৷ হলেও 

অন্ততঃ তারই অন্থরূপে। আমি জগতের কাছে প্রচুর ভালবান৷ 

পেয়েছি ; স্থৃতরাং যথেষ্ট ঘ্বণারও জন্য আমায় প্রস্তত থাকতে 

হবে। আর এতে আমি খুশীই আছি-__কাঁরণ এতে আমাকে 

অবলম্বন করে আমার এই মতবাদই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক 

উত্থানের সঙ্গে থাকে তার অনুরূপ পতন । 

আমার দ্দিক থেকে আমি আমার স্বভাব ও শীতিকে 

সর্ধবদ। আকড়ে ধরে থাকি-_-একবার যাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ 

করেছি, সে সর্বদাই আমার বন্ধু। তা ছাড়া ভারতীয় রীতি 

অন্থসারে আমি বাইরের ঘটনাবলীর কারণ আবিষ্কারের জন্য 

অস্তরেই দৃষ্টিপাত করি; আমি জানি যে, আমার উপর যত 

বিঘেষ ও ঘ্বণার তরঙ্গ এসে পড়ে তার জন্ত দায়ী আমি 
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এবং শুধু আমিই। এরূপ না হয়ে অন্যরূপ হওয়া সম্ভব 

কহে। 

তুমি ও মিসেস্ জন্সন যে আর একবার আমাকে অস্তমু'খী 

হুবার জন্য অবহিত করেছ, তজ্জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

চিরকাঁলেরই মত স্সেহ ও শুভাকাজ্জী 

বিবেকানন্দ 

(১৬২) ইং 

রিজলি 
১লা নভেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিয়_, 

"মনে হচ্ছে যেন তোমার মনে কি একটা বিষাদ 

রয়েছে । তুমি ঘাবড়াইও না, কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়। 

যাই কর না কেন জীবন কিছু অনস্ত নয়! আমি তার 

জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যাঁরা সেরা ও পরম 

সাহসী, যাতনাই তাঁদের বিধিলিপি; অথচ যদিও বা এর 

প্রতিকার সম্ভব হয়, তথাপি তা না হওয়া পধ্যস্ত ভাবী বহু 

যুগ্ন পধ্যস্ত এ জগতে এব্যাপাঁরটা অন্ততঃ একটা স্বপ্ন ভাঙ্গাবার 
শিক্ষারূপেও গ্রহণীয়। আমার স্বাভাবিক অবস্থায় আমি ত 

নিজের দুঃখ-যন্ত্রণাকে সানন্দেই বরণ করি। কাউকে না! 

কাউকে এ জগতে দুংখভোগ করতেই হবে; আমি খুশী যে, 

প্রকৃতির কাছে যাঁরা বলিপ্রদত্ত হয়েছে, আমিও তাদের 

একজন । 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

৩৫৯ 



(১৬৩) ইং 

নিউইয়র্ক 
১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিয়, 

...মোটের উপর আমার শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বেগের 

কোন হেতু আছে বলে মনে করি না। এই জাতীয় ন্াঘুপ্রধান 

ধাতের শরীর কখনে। বা মহাসঙীত স্থ্টির উপযোগী যন্ত্ন্বরূপ হয়: 

আবার কখনো উহা অন্ধকারে কেঁদে মরে। 

তোমার্দের 

বিবেকানন্দ 

( ১৬৪) 

স্বামী ব্রহ্ম।নন্দকে লিখিত 

আঁমেরিক। 

২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯ 

শরতের পত্রে খবর পেলুম ।*"হার-জিতের সঙ্গে আমার 

সম্পর্ক নেই, তোমরা এইবেল! 62009197009 ( অভিজ্ঞতা ) 

করে নাও ।...আমাঁর আর কোন রোগ নেই। আমি আবার-*' 

ঘুরতে চললুম জায়গায় জায়গায়। কুছ পরোয়া নেই, মাভৈঃ । 

সব উড়ে যাবে তোমাদের সামনে, খালি 01801990107 ( অবাধ্য ) 
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পত্রাবল। 

হয়ে না, সব সিদ্ধি হবে।*..জয় মা রণরঙ্গিণী! জয়মাঃ জয় ম৷ 

রণরজিণী! ওয়া গুরু, ওয়া গুরুকী ফতে! 

-- আসল কথা, এঁ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের 

উদ্ধার হয় না__-এ নিশ্চিত। আর সব সয়, এটি সয় না। ওটি 

যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি ?""* এক 

ঘ। খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে'-"তবে মানুষ ।-*"কাপুরুষ 

দয়ার আধার !! 

আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ীর দ্রিনে, এই 

রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাঁবুন, অনস্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে 

আনুন! জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী! মা নাববেনই 

নাববেন- মহাঁবলে সর্বজয়- বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন, ভয় কি? 

কাদের ভয়? জয় কালী, জয় কালী! তোমাদের এক এক 

জনের দাপটে ধরা কীপবে ।"""জয় কালী, জয় কালী! আবার 

0)%.0 10710 (এগিয়ে চল, এগিয়ে যাও)! ওয়া গুরু, 

জয় মা, জয়:মা; কালী, কালী, কালী! রোগ, শোক, আপদ, 

দুর্বলতা সব গেছে তোমাদের ! মহাঁবিজয়, মহালক্ষমী, মহাশ্রী 

তোমাদের ! মাভৈঃ মাঁভৈঃ। ফীাড়। উতরে গেছে, মাভৈঃ! 

জয় কালী, জয় কালী ! 

বিবেকানন্দ 

পু-আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাম--আমাদের 

কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার মনে যেন না আসে, 

ভালবাস যেন না ষায় মন থেকে । তোমাদের কি নাশ 

আছে ?__মাভৈঃ! জয় কালী, জয় কালী! 
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(১৬৫) ইং 

২১ পশ্চিম, ৩৪ ক রাস্তা 

নিউই 

২১শে নভেম্বর, ১৮৯৪) 

প্রিয় ব্রন্মানন্দ, 

হিসাব ঠিক আছে। আমি সে সব মিসেদ্ বুলের হাতে 
সপে দিয়েছি এবং তিনি বিভিন্ন দাঁতাঁকে হিসাবের বিভিন্ন অংশ 

জানাবার ভার নিয়েছেন। পূর্বের কঠোর চিঠিগুলিতে 
আমি ষা লিখেছি, তাতে কিছু মনে করো না। প্রথমতঃ, 
ওতে তোমার উপকার হবে-এর ফলে তুমি ভবিষ্কতে যথা- 

নিয়মে কেতাছুরস্ত হিসাব রাখতে শিখবে এবং গুরুভাইদেরও 

এটা শিখিয়ে নেবে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব ভত্পনাতেও ঘদি 

তোষর1 সাহসী না হও, তাহলে তোমাদের বিষয়ে আমার 

জলাঞ্তলি দিতে হবে। আমি তোমাদের মরতে দেখলেও বরং 

খুশী হব, তৰু তোমাদের লড়তে হবে! সেপাইর মত আজ্ঞাপালনে 

জান্ পধ্যন্ত কবুল করে নির্বাণলাভ বরং করতে হবে; তবু 

ভীরুতাকে আমল দেওয়া চলবে না। 

কিছুদিনের মত আমার একটু গা-ঢাক1 দেবার আবশ্তক 

হয়ে পড়েছে । সে সময় যেন আমায় কেউ পত্র না লিখে 

এবং না খোজে । আমার স্বাস্থ্যের জন্ত ইহা একান্ত 

আবশ্তক। আমার স্নীষুগ্ডলি দুর্বল হয়ে গেছে__এই মাত্র; আর 

কিছু নয়। 

তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হোক। আমার রূঢ়তার জন্ত 
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মন খারাপ করো! না। মুখে যাই থাকুক__তুমি ত আমার হৃদয় 
জান! তোমাদের সর্বপ্রকার শুভ হোক। বিগত প্রায় এক 

বৎসর আমি ষেন একটা ঝৌকে চলেছি । এর কারণ কিছু 

জানি না। ভাগ্যে এই নরকষন্ত্রণা ভোগ ছিল-_আর তা হয়ে 

গেছে। আমি সত্যই এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক তাল। প্রত 
তোমাদের সহায় হউন! আমি চিরবিশ্রীমের জন্য শীঘ্রই হিমালয়ে 

যাচ্ছি। আমার কাজ শেষ হয়েছে । ইতি 

সতত প্রতৃপদাশ্রিত 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পু মিসেস্ বুল তোমাদ্দিগকে তার ভালবাস জানাচ্ছেন । 

(১৬৬) ইং 

লস্ এগ্জেলিস্ 

৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিয় নিবেদিতা, 
তোমার ষষ্ঠ দফা এসে পৌছেছে, কিন্তু তাতেও আঁমার 

ভাগ্যের কোন ইতরবিশেষ ঘটে নাই। স্থান-পরিবর্তনে 

বিশেষ কোন উপকার হবে বলে মনে কর কি? কারে! 

কাঁরে। প্রকৃতিই এরূপ যে, তাঁরা যাতনা পেতেই ভালবাসে। 

বস্ততঃ যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, যদি তাদের জন্য আমার 

স্বদয়কে উজাড় না করতাম, ত অন্যের জন্য করতেই হত-_ 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই হচ্ছে কারে কারে 
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ধাত_আমি তা ক্রমে বুঝতে পারছি। জন সকলেই 
সখের পেছনে ছুটছি সত্য; কিন্তু কেউ কেউ যে ছু:খেরই 

মধ্যে আনন্দ পায়_-এটা কি খুব অভ্ভুত নয়? এতে ক্ষতি 
কিছ নেই, শুধু ভাববার বিষয় এই যে, স্থখ-ছুঃখ উভয়ই 

সংক্রামক। ইংগারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি 

যদি ভগবান হতেন তবে তিনি ব্যাধিকে সংক্রামক না করে 

স্বাস্থ্কেই সংক্রামক করতেন । কিন্ত স্বাস্থ্য ষে ব্যাধি অপেক্ষা 

অধিক না হলেও অন্গরূপভাবে--সংক্রামক, তা তিনি একটুও 

ভাবেন নি। বিপদ ত এখানেই! আমার ব্যক্তিগত স্থুখ-ছুঃখে 

জগতের কিছুই যায়-আসে না__শুধু অপরে যাঁতে সংক্রামিত না 
হয়, তা দেখতে হবে। কর্মকৌশল ত এখানেই । যখনই কোন 

মহাপুরুষ মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হন, তখন তিনি নিজের মুখ 

ভার করেন, বুক চাপডাঁন এবং সকলকে ডেকে বলেন, “তোমরা 

তেঁতুল-জল খাও, অঙ্গার চিবাও, গাঁয়ে ছাই মেখে গোবরের 

গাদায় বসে থাক আর শুধু চোখের জলে করুণ স্বরে বিলাপ 

কর।” আমি দেখছি, তাদের সবারই ক্রটি ছিল-_-সত্যি সত্যিই 

ছিল। যদি সত্যই জগতের বোঝ স্বন্ধে নিতে তুমি প্রস্তত 

হয়ে থাক, তবে সর্বতোভাবে ত৷ গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার 

বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে নাহয় । তোমার 

নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে আমাদিগকে এমন ভীত করে 
তুলে। না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার 

কাছে না এসে আমাদের নিজের ছুঃখের বৌঝ। নিয়ে 
থাঁকাই ছিল বরং ভাল। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় 
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ঘাড়ে লয়, মে জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে 

চলতে থাঁকে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, একটিও 
সমালোচনার কথ। থাকে না, তার কারণ এ নয় যে জগতে 

পাপ নেই; প্রত্যুত তাঁর কারণ এই যে, সে উহা নিজ 

স্বদ্ধে তুলে নিয়েছে__ স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। যিনি উদ্ধার 
করবেন, তাকেই সানন্দে আপন পথে চলতে হবে; যাঁর! 

উদ্ধার হতে আসবে, তাদের যে তা করতে হবে, এমন কিছু 

নয়। 

আজ প্ররাতে শুধু এই তত্বটিই আমার সম্মুখে উদযাটিত 

হয়েছে। যদি এ ভাবটি আমার মধ্যে স্থায়িরূপে এসে 

থাকে এবং আমার সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে, তবেই 

যথেষ্ট হল। 

ছুঃখভাঁর-জজ্জরিত যে যেখানে আছ, সব এস, তোমাদের 

সব বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাক, 

আর তোমর। সখী হও এবং ভূলে যাও যে, আমি একজন 

কোন কালে ছিলাম। অনস্ত ভালবাস! জানবে । ইতি 

তোমার বাবা 

বিবেকানন্দ 

(১৬৭) ইং 
১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিক্ন মিসেস্ বুল, 

আপনি ঠিকই ধরেছেন আমি নিষ্ুর, বড়ই নিষ্ঠর। আর 
আমার মধ্যে কোষলত৷ প্রভৃতি যা কিছু আছে, তা আমার 
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ক্রটি। এই ছুর্ববলত! ষদ্দি আমার মধ্যে আরও কম, ত্বনেক কম 

থাকত! হায়! উহাই হল আমার দুর্বলতা এবং উহাহ| আমার 

সব ছুঃখের আকর। ভাল কথা, মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের 
উপর কর বসিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে দিতে চায়।; সেটা 

আমারই দোষ, কারণ আমিই ট্রাষ্ট করে মঠটিকে সাধারণের 

হাতে তুলে দিই নি। আমি যে মধ্যে মধ্যে আমার ছেলেদের 

প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করি, তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ; কিন্ত 

তারাও জানে যে, সংসারে সবার চাইতে আমি তাদের 

ভালবাঁসি। | 
দৈবের সহায়তা সত্যই হয়ত আমি পেয়েছি ; কিন্তু উঃ! 

তার প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্ত আমাকে কী পরিমীণেই ন৷ রক্ত- 

মোক্ষণ করতে হয়েছে । উহা না পেলে হয়ত আমি অধিকতর 

স্বখী হতাম এবং মানুষ হিসাবে আবে! ভাল হতাম। বর্তমান 

অবস্থা অবশ্ঠ খুবই তমসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়; তবে আমি 

নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমায় প্রাণ দিতে হবে-__ 

হাল ছাড় চলবে নাঃ এই কারণেই ত ছেলেদের উপর 

আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি ত তাদের যুদ্ধ 
করতে ডাকছি না__আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাঁধা না দিতে 

বলছি। 

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্ত 

হায়, এখন আমি চাই ষে, আমার ছেলেদের মধ্যে অস্ততঃ 

একজন আমার পার্থে দীড়িয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত 
সংগ্রাম করুক। 
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আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। ভারতবর্ষে কোন 

কাজ করতে হলে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন । আমার স্বাস্থ্য 

এখন পূর্ববাপেক্ষা অনেকট! ভাল; হয়ত সমুদ্রযাত্রায় আরো 
ভাল হবে। যা হোক, এবার আমেরিকায় কেবল বন্ধু- 

বান্ধবদের উত্যক্ত করা ভিন্ন আর বিশেষ কোন কাজ করি 

নি। আমার পাথেয় বাবদ অর্থ-সাহায্য জো__র নিকট হতেই 

হয়ত পাঁব, তা ছাড় মিঃ লেগেটের নিকট আমার কিছু 

টাকা আছে। ভাবতবর্ষে কিছু অর্থ-সংগ্রহের আশ। এখনো 

আমি রাখি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমার যে সব 

বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাদের কাছে এখনে! আমি যাই নি। 

আশা করি, প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ হাঁজার পুরাবার জন্য পনর 

হাজার টাক1 সংগ্রহ করতে পারব এবং ট্াষ্টের দ্রলিল হয়ে গেলেই 

মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও কমে যাবে। আর যদি এ 

অর্থনংগ্রহ করতে নাও পারি, তথাপি আমেরিকায় নিরর্থক 

না বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরাও শ্রেয় 

মনে করি। আমার জীবনের ভূলগুলি খুবই বড় বটে; কিন্তু 

তাদের প্রত্যেকটির কারণ অত্যধিক ভালবাসা । এখন ভালবাসার 

উপর আমার বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার কিছু 
মাত্র তা না থাকত! ভক্তির কথ! বলেছেন! হায়, আমি 

যদি নিবিকার ও কঠোর বৈদাস্তিক হতে পারতাম! যাক্, 

এ জীবন শেষ হয়েছে; পরজন্মে চেষ্টা করে দেখব। আমার 

দুঃখ এই-_বিশেষতঃ আজকাল-__ষে, আমার বন্ধু-বান্ধবগণ 

আমার নিকট হতে আশীর্বাদ অপেক্ষ। অপকারই বেশী পেয়েছে 
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যে শাস্তি ও নিজ্জনত৷ চিরদিন খুঁজছি, তা আমার অদুষ্টে 
জুটল না। 

বহু বৎসর পূর্বে আমি হিমাঁলয়ে গিয়েছিলাম, 'আর ফিরব 
ন1! এই মনে করে। এদ্দিকে তগ্রী আত্মহত্য। করল, সে-সংবাদ 

আমার নিকট পৌঁছল, আর আমার সেই দুর্বল হৃদয় 

আমাকে সেই শান্তির আশ! থেকে বিচ্যুত করল। সে 
দুর্বল হৃদয়ই আবার, আমি যাঁদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু 
সাহাষ্য ভিক্ষা করতে আমায় ভাঁরত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। 

আজ তাই আমি আমেরিকায়! শাস্তির আমি পিয়াশীঃ 

কিন্তু ভক্তির আলয় সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা হতে 

বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম! 

যাঁক, তাই যখন আমার নিয়তি তখন তাই হোক, আর 

যত শীঘ্র এর শেষ হয়, ততই মঙ্গল। লোকে বলে আমি 

ভাবপ্রবণ, কিন্তু অবস্থ(র কখা ভাবুন দেখি! আপনি আমাকে 

কতই না ভালবাসেন_ আমার প্রতি কতই না সদয়! অথচ 

আমিই কিন। আপনারই এত বেদনার কারণ হলাম! আমি 

এতে ব্যথিত। কিন্তু ষ হবার হয়ে গেছে--তার ত অন্ত 

হবার নয়! এখন আমি গ্রন্থি ছেদন করতে চাই অথবা সে 

চেষ্টায় শরীরপাত করব। 

আপনারই সম্ভান বিবেকানন্দ 

পু মহামায়ার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সান্ফ্রান্সিন্কে। হয়ে 

ভারতবর্ষে যাবার খরচ আমি জো--র নিকট ভিক্ষা লব। 

যদি সে ত৷ দেয়, তবে অবিলম্বে জাপান হয়ে ভারতের দিকে 
৩৬৮ 



পত্রাবলী 

যাত্রা করব। এতে একমাস লাগবে । ভারতের কাজ চালাবার 

মত এবং হয় ত উহা অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য 

সেখানে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারব বলে আশা বাখি-__ 

অন্ততঃ যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমি তাকে এখন দেখছি, সে 

অবস্থায়ই রেখে যেতে পাঁরব। কাজের শেষটা যেন বড় 

তমসাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে-_অবশ্য আমার আকাজ্ষাও 

ছিল তাই। কিন্তু ভগবানের দয়ায় একথ। মনে করবেন না যে, 

আমি মুহূর্তের জন্যও হাঁল ছাঁড়ব। কাজ করে করে অবশেষে 
রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমায় তার ছ্যাকড়া 

গাড়ীর ঘোড়া করে থাকেন, তবে তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। 

বর্তমানে, আপনার চিঠি পেয়ে আমি এত আনন্দে আছি 
যে, এরূপ আনন্দ বহু বংসর উপভোগ করি নি। ওয়াহি 

গুরুজীকি ফতে, গুরুজীর জয় হোক! হা, ঘে অবস্থাই 

আন্ুক না কেন--দগতৎ আস্থক, নরক আহ্গক, দেবতার। 

আশ্থুন, মা আস্ন_আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনে। 

হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাবণ 

তিনজন্মে মুক্তি লাভ করেছিল। মহামীয়ার সঙ্গে সংগ্রাম ত 

গৌরবের বিষয় ! 
আপনার ও আপনার স্বজনবর্গের সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক। 

আমি যতটুকুর যোগ্য তার চাইতে অনেক, অনেক বেশী 

আপনি আমার জন্য করেছেন । 

ক্রিশ্চিন ও তুরীয়ানন্দকে আমার ভালবাস! জানাবেন। 
বিবেকানন্দ 
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(১৬৮) ইং 
মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮ 
প্রিয় ধীরামাতা, ) 

আঁজ কলকাতার এক পত্রে জানলাম যে, আপনার 

চেকৃগুলি পৌছেছে; এ সঙ্গে বহু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার 
বাণীও এসেছে। 

লগ্ডনের মিস্ স্টার ছাঁপান পত্রে নববর্ষের অভিবাদন 

জানিয়েছেন । আমার বিশ্বাস, আপনি তাকে যে হিসাব 

পাঠিয়েছেন, ইতোমধ্যে তিনি তা পেয়েছেন। আপনার 

ঠিকানায় সারদানন্দের ঘেসব চিঠি এসেছে, তা দয়া করে 

পাঠিয়ে দেবেন । 

সম্প্রতি আমার আবার শরীর খারাপ হয়েছিল; তাই 

( হাতঘস! ) চিকিৎসক রগড়ে রগড়ে আমার ইঞ্চি কয়েক 

চাঁমড়া তুলে ফেলেছে। এখনও আমি তার যন্ত্রণা বোধ 

করছি। নিবেদিতার কাছ থেকে আমি একখানি খুব 

আশাপ্রদ পত্র পেয়েছি। আমি প্যাঁসাডেনায় খেটে চলেছি, 

এবং আশ। করছি যে, এখানে আমার কাজের কিছু ফল 

হবে। এখানে কেহ কেহ খুব উতৎ্সাহী। “রাজযোগ" বইখানি 

সত্যই এই উপকূলে চমৎকার কাজ করেছে। মনের দিক 

থেকে বস্ততঃই খুব ভাল আছি; সম্প্রতি আমি যেরূপ শান্তিতে 

আছি সেরূপ কোন দিনই ছিলাম ন।|। যেমন ধরুন, বক্তৃতার 

ফলে আমার নিত্রার ব্যাঘাত হয় না। এটা একটা লাভ 
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নিশ্চয়] কিছু লেখার কাজও করছি। এখানকার বক্তৃতাগুলি 

একজন সাক্কেতিক লেখক টুকে নিয়েছিল; স্থানীয় লোকেরা তা! 

ছাপতে চায়। 

জো-এর নিকট লিখিত স- এর পত্রে খবর পেলাম ষে, 

মঠের সব ভাল আছে এবং ভাল কাজ করছে। ববাবর 

যেমন হয়ে থাকে- পরিকল্পনাগুলি ক্রমে কাধ্যে পরিণত হচ্ছে। 

কিন্তু আমি যেমন বলে থাকি, “মা-ই সব জানেন”। তিনি 

যেন আমায় মুক্তি দেন এবং তার কাজের জন্য অন্ত লোক 

বেছে নেন! ভাল কথা, ফলাভিসন্ধিশৃন্ত হয়ে কাজ করার 
যে উপদেশ গীতায় আছে, উহা! মনে মনে ঠিক ঠিক অভ্যাস 

করার প্রকৃত উপায় আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। ধ্যান, 

মনোযোগ ও একাগ্রতার সাধন সম্বন্ধে আমি এপ আলোক 

লাভ করেছি যে, তার অভ্যাস করলে আমরা সর্বপ্রকার 

উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অতীত হয়ে ধাব। মনটাকে ইচ্ছানুসারে 

এক জায়গায় ঘিরে রেখে দেওয়ার কৌশল ছাড়! এট। আর 

কিছু নয়। এখন আপনার নিজের অবস্থা কি_বেচারী 

ধীরামাতি।! মা হওয়ার এই দায়, এই শান্তি! আঁমর। সব 

শুধু নিজেদের কথাই ভাবি, মায়ের কথা কখনও ভাবি ন|। 
আপনি কেমন আছেন? আপনার চলছে কিরূপ? আপনারু 

মেয়ের এবং মিমেস্ ব্রিগস্-এর খবর কি? 

আশা করি, তুরীয়ানন্দ এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে এবং 

কাজে লেগে গেছে। বেচারার ভাগ্যে শুধু ছুর্ভোগ! কিন্ত 

ওতে কিছু মনে করবেন না। ঘন্ত্রণাভোগেও একটা আনন্দ 
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আছে, যদি তা পরের জন্য হয়। তাই নয় কি? মিসেস্ 
লেগেট ভাল আছেন; জোও তাই; আর তারা বলছে, 

আমি ভাল আছি। হয়ত ত তাদেরই কথ! ঠিক। যাই 

হোক, আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং কাজের মধোই মরতে 

চাঁই__অবশ্তয যদি তা মায়ের অভিপ্তেত হয়। আমি সন্তষ্ 

আছি। ইতি 
আপনার চিরসন্তান 

বিবেকানন্দ 

(১৬৯ ) 

স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিত 

হরিভাই, 

-* তোমার ঠ্যাঙ্গ জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং 

বেশ কাজ করছ তাও শ্তনছি।...আমাপ শরীর ঠিক ঠিক 

চলছেন। মোদ্দা] কথা, আমারও আতুপুতু কল্েই রোগ 

হয়। বাঁধছি, য।-তা খাচ্ছি, দিনরাত খাঁটছি, বেশ আছি, খুব 

ঘুমুচ্ছি !! 
আমি আসছি নিউইয়র্কে একমামের ভেতর। সারদার 

কাগজ কি উঠে গেছে নাকি? ও আর ত পাই না। 

/8192090 ( প্রবুদ্ধ ভারত” )ও ঘুমিয়েছে বুঝি? আমায় 
ত আর পাঠায় না। যাক্ দেশে ত পপিলগ. হইছস্তি-_কে আছে 

কে নেই রেরাম!! ওহে, অচুর এক চিঠি আজ এসে হাজির । 

সে বাজপুতানায় শিখর রাজার রামগড় সহরে লুকিয়ে ছিল। 
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কে বলেছে যে, বিবেকানন্দ মরে গেছে। তাই এক পত্র 

লিখেছে আমায় !! তাকে একখান। জবাব পাঠাচ্ছি। 

আমার সকল কুশল। তোমার, তাঁর কুশল দেবে। ইতি 

দাস 

বিবেকানন্দ 

(১৭০) ইং 

লস্ এঞ্জেলিস্ 
৪২১ নং, ২১ নং রাস্ত। 

২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ 
প্রিয় নিবেদিতা, 

সত্যই আমি দৈবতাড়িত চিকিৎসা-প্রণালীতে (08206610 

1681117) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি। মোট কথা, এখন আমি 

বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোন 

কালেই বিগড়ায় নাই-_ন্বায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার 
দেহে যা কিছু গোল বাধিয়েছিল। 

এখন আমি প্রত্যহ আহারের পূর্বে বা পরে যে-কোন 

সময়েই হউক, ক্রোশ ক্রোশ বেড়িয়ে আমি। আমি বেশ 

ভাঁল হয়ে গেছি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস-_ভালই থাকব। 

এখন চাকা ঘুরছে__মা উহা ঘোরাচ্ছেন। তার কাজ 

যতদিন ন! শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন 

না এইটি হচ্ছে আসল ভেতরকার কথ! । 

দেখ, ইংলণ্ কেমন উন্নতির দিকে এগুচ্ছে । এই 

রক্তীরক্তির পর সেখানকার লোক এই “ক্রমাগত লড়াই, 
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লড়াই, লড়াইএর চেয়ে বড় ও উচু জিনিস ভাববার 

সময় পাবে । এই আমাদের স্থঘোগ। আমরা এখন একটু 
উদ্ভমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধরব, প্রচুর অর্থসংগ্রহ করব 
এবং তারপর ভারতীয় কাজটাকেও পুর! দমে চালিয়ে দেব। 

চারদিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে; অতএব 

প্রন্তত হও। চারটি ভগ্নী ও তুমি মামার ভালবাল! 

জানবে । ইতি 
বিবেকানন্দ 

(১৭১) ইহ 

লস্ এপ্রেলিস্ 

৯২১ পশ্চিম ২১নং রাস্তা 

২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ 

প্রিয় ধীরামাঁতা, 
শুভ নববর্ষ আপনার নিকট আন্থৃক এবং বহুবার এভাবে 

আসতে থাকুক__ইহাঁই আমার আকাজ্ষ।। আমার স্বাস্থ্য 

পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে এবং আবার কাজ করবার মত 

যথেষ্ট শক্তি পেয়েছি । ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছি এবং 

সদানন্দকে কিছু টাঁকা_-১৩০০২ টাঁকা পাঠিয়েছি ' "দরকার 

হলে আরে! পাঠাব। তিন সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের 

কোন সংবাদ পাই নি; আর আজ তোরে একট দুঃস্বপ্ন 

দেখেছি । বেচার ছেলের! আমি মাঝে মাঝে তাদের 

প্রতি কত রূঢ় ব্যবহারই ন। করি! তবু, তার! এসব সত্বেও 

জানে যে, আমি তাদের সর্বোত্তম বন্ধু।-.আমি তিন সপ্তাহ 
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'াগে তাদের তার করে জানিয়েছি যে, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে 
গেছি। আমি যদি আরো অসুস্থ না হয়ে পড়ি, তবে যেটুকু স্বাস্থ্য 
এখন আছে তাঁতেই চলে যাবে । আমার জন্ত মোটেই ভাববেন 
না; আমি উঠে-পড়ে কাঁজে লেগে গেছি। 

আমি আর গন্প লিখতে পাঁরি নি বলে দু:খিত আছি । 
আমি এ ছাড়া অন্য কিছু কিছু লিখেছি এবং প্রতিদিনই 
কিছু লিখবার আঁশ! রাখি। আমি এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বেশী শান্তিতে আছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, এই শাস্তি 
বজায় রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরকে শিখাঁন। কাঁজই 
হচ্ছে আমার একমাত্র সেফটি ভাল্ভ্ (অতিরিক্ত গ্যাস বের 
করে দিয়ে ষন্ত্রকে বাঁচিয়ে বাখার দ্বার)। আমার দরকার 
হচ্ছে শুধু পরিষ্কার মাথাওয়াল! জনকয়েক লোকের, যারা 
চেপে কাজ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আন্নষঙ্গিক সমস্ত 

ব্যাপারের হেপাজত করবে। আমার ভয় এই থে, ভারতে 

এরূপ লোৌক পেতে অনেক কাল কেটে যাবে; আর যদি 
'তেমন কোন লোক থাকে, ত৷ হলেও পাশ্চাত্য কারুর কাছে তার 

শিক্ষাগ্রহণ কর। উচিত। আবার, আমার পক্ষে কাঁজ কর] তখনই 
সম্ভব হয়, যখন আমাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের পায়ে ধাড়াতে হয়। 

নিসেঙ্গ অবস্থায়ই আমার শক্তি খোলে বেশী। মাঁর যেন 

তাই অভিপ্রায়। জো-এর বিশ্বাস এই যে, মায়ের মনে 
অনেক সব বড় বড় ব্যাপারের পরিকল্পনা চলছে__তাই যেন 
হয়। জো ও নিবেদিতা যেন সত্যি সত্যি ভবিষ্বদৃত্রষ্টা হয়ে 

পড়েছে দেখছি! আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমি 
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জীবনে যা-কিছু ঘ1 খেয়েছি, যা-কিছু যন্ত্রণা ৮৭ 
সবই একট! সাঁনন্দ আত্মত্যাগে পরিণত হবে ঘদ্দি মা আবার 

ভারতের দিকে মুখ তুলে চান। | 

মিস্ গৃন্স্টি,ডেল আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন__ 
তার অধিকাংশই আপনার সম্বন্ধে। তিনি তুরীয়ানন্দের সন্বদ্ষেও 

খুব উচ্চ ধারণ। পোষণ করেন। তুবীয়ানন্দকে আমার ভালবাস! 

জানাবেন । আমার বিশ্বাস, সে চমত্কার কাজ করবে। তার 

সাহস ও স্থ্র্য আছে। র 

আমি শীদ্রই ক্যালিফোণিয়াতে কাঁজ করতে যাচ্ছি। 

ক্যালিফোণিয়৷ ছেড়ে যাবার সময়ে আমি তুরীয়ানন্দকে ডেকে 
পাঠাব এবং তাকে প্রশাস্তমহাসাগরের উপকূলে কাজে লাগাব। 
আমার নিশ্চিত ধারণা এখানে একট বড় কাধ্যক্ষেত্র আছে। 

“রাজযোগ? বইটা এখানে খুব সুপরিচিত বলে মনে হচ্ছে। 

মিস্ গুন্স্টিডেল আপনার বাড়ীতে খুব শান্তি পেয়েছেন এবং 

বেশ আনন্দে আছেন। এতে আমি বেশ খুশী আছি। দিনে 

দিনে তার সব বিষয়ে একটু সুরাহা হউক। তার চমৎকার 

কাধ্যক্ষমত৷ ও ব্যবপায়বুদ্ধি আছে। 

জে একজন মহিলা-চিকিৎপককে খুঁজে বের করেছে; 

তিনি "হাতঘপা, চিকিৎসা করেন। আমরা ছুইজনেই তার 

চিকিৎসাধীন আছি। জো-এর ধারণ। ঘে, তিনি আমাকে বেশ 

চাঙ্গ। করে তুলছেন। আর সে নিজে দাবী করেষে, তার নিজের 

উপর অলৌকিক ফল ফলেছে। “হাতঘসা' চিকিৎসার ফলেই হোক, 
ক্যালিফোণিয়ার “ওজন্্*-এর ফলেই হোক, অথব। বর্তমান কর্ধের 
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দশ। কেটে যাবার ফলেই হোক, আমি মেরে উঠছি। পেটভর৷! 
খাবার পরে তিন মাইল হাটতে পার! একটা বিরাট ব্যাপার নিশ্চয়! 

ওলিয়াকে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ 

জানাবেন এবং ডাক্তার জেম্স্ ও বষ্টনের অপরাপর বন্ধুদের 
আমার ভালবাম। জানাবেন। ইতি 

আপনার চিরসস্তান 

বিবেকানন্দ 

(১৭২) ইং 

১৭ই জানুয়ারী, ১৯০০ 

প্রিয় ধীরামাতা, 

সারদানন্দের জন্য প্রেরিত কাগজপত্র সহ আপনার পত্রখানি 

পেয়েছি ; এতে কিছু স্থসংবাদ আছে। এ সপ্তাহে আরো কিছু 

স্থসংবাদের আশায় আছি। আপনি আপনার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ত 

কিছু লিখলেন না। মিস্ গুন্স্টিডেল আমায় একখানি পন্র 

লিখে আপনার প্রতি তার গভীর কৃতজ্ঞত। জানিয়েছেন আর 

কেই বা না জানিয়ে পারে? ইতোমধ্যে তুরীয়ানন্দ বেশ চালিয়ে 

যাচ্ছে আশ! করি ।"*" 

এখানে ব। অন্য কোথাও বক্তৃতার দ্বারা বিশেষ কিছু 
হবে বলে আশ! করি না। ওতে আমার খরচই পোষায় 

না। শুধু তাই নয়; পয়সা! খরচের সম্ভাবনা ঘটলেই 

কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদেশে বক্তৃতার ক্ষেত্রটাকে 

বেশী চষে ফেল! হয়েছে, আর লোকের! বক্তৃতা শোনার মনোভাব 

কাটিয়ে উঠেছে ।""আমি এখানে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের জন্য 
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এসেছিলাম; আর আমি ত৷ পেয়েছি ।"**এখন টা হচ্ছে 

যে, বক্তৃতামঞ্ধে: দাড়িয়ে কাজ করার পাল। আমার ফুরিয়ে গেছে; 

এঁ জাতীয় কাঁজ করে আর আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ করা নিশ্রয়োজন | 

এখন আমীর কাছে এট। স্পষ্ট হয় উঠছে যে, আমীয় মঠের 

সব ভীবন। ছেড়ে দিতে হবে'*.। আব আমীর কাছে এই সর্বশ্রেষ্ঠ 

ত্যাগের আহ্বানও আসছে-__আমার উচ্চাকাজ্কা, নেতৃত্ব ও 

যশোভিলাঁষ বিলজ্জন দিতে হবে । আমার মন প্রস্তত হয়ে আছে 

এবং আমায় এ তপস্ত। করতে হবে।""'আমি এখন 'জো ও 

নিবেদ্িতার কল্পনাবিলাসকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে 

শিখেছি । তারা আমার হয়ে তাদের কল্পনাকে রূপ দান করুক 

_ আমার কাছে ওসব আর নাই। আমি একটা ট্রাষ্ট দলিল 
করতে চাই; **'শরতের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই তা করে 

ফেলব। তারপর আমি শান্ত হব। আমি চাই বিশ্রাম, একগ্রাস 

অন্ন, খান কয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ। ম। এখন 

আমাকে এই আলোক স্পষ্ট দ্েখাচ্ছেন। অবশ্ত আপনাকেই 

তিনি এর প্রথম আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস 

করি নি।'*আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় 

অধিক বিশ্বীন করি। জে! ও নিবেদিতার মন অতি মহান্; 
কিন্তু মা এখন আমাকে চালিয়ে নেবার আলোক আপনারই হাতে 

তুলে দিচ্ছেন। আপনি কি আলোক পাচ্ছেন? আপনার 

পরামর্শ কি ?-.. 
আমি বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে 

বাণী প্রচার করতে পারব ন1।***এতে আমি খুশী আছি। 
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আমি বিশ্রাম চাই। আমি যেরুস্ত হয়ে পড়েছি তা নয়; কিন্তু 

পরবর্তী অধ্যায় হবে--বাক্য নয়, কিন্তু অলৌকিক স্পর্শ, ঘেমন 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।-.. 

আপনার চিবপন্তান 

বিবেকানন্দ 

(১৭৩) ইং 

ভগিনী নিবেদিতাঁকে লিখিত 

লস্ এঞ্জেলিস্, ক্যালিফোপিয়! 

২৪শে জানুয়ারী, ১৯০০ 

প্রিয়, 

যে শাস্তি ও বিশ্রাম আমি খুঁজছি, তা আসবে বলে ত মনে 

হচ্ছে না । তবে মহাঁমায়। আমাঁকে দিয়ে অপরের-_অস্ততঃ আমার 

স্বদেশের__-কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন; আর এই উত্সর্গের ভাব- 

অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে একট] আপস করাঁও অপেক্ষারৃত 

সহজ। আমর লকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। 

 মহাপৃূজ! চলছে_-একটা1 বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে 
এর অর্থ পাওয়া যায় না। যাঁরা স্বেচ্ছায় মাথ। পেতে দেয়, তার! 

অনেক যন্ত্রণ। হতে অব্যাহতি পায়। আর যাঁরা বাঁধ! দেয়, তাদের 

জোর করে দাবাঁনে৷ হয়, এবং তাদের দুর্ভোগও হয় বেশী। আমি 

এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর । ইতি 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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(১৭৪) ইং 

মিস্ মিড্এর বাড়ি 

৪৪৭ ডগলাস বিজ্ভিং 
লস্ এগ্ডেলিস্, ক্যাঁলিফোণিয়া 

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০ 
প্রিয় নিবেদিতা, 

তোমার __-তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট 

পৌছল। দেখছি, জো তোমায় চিকাগোতে ধরতে পারে নি; 

তবে নিউইয়র্ক হতে তাদের এপধ্যস্ত কোন খবর পাই নি। 

ইংলণ্ড থেকে একরাশ ইংরেজী খবরের কাগজ পেলাম-_ খামের 

উপর লেখা! এক লাইনে আমার প্রতি শুভেচ্ছ৷ প্রকাশ কর! 

হয়েছে ও সহি আছে “এফ. এইচ. এম্৮। অবশ্য উহাদের মধ্যে 

দরকারী বিশেষ কিছু ছিলনা । আমি মিস্ মুলারকে একখান। 

চিঠি লিখতাম , কিন্তু আমি ত ঠিকান। জানি না। আবার ভয় 

হল, চিঠি লিখলে তিনি পাছে ভয় পান ।."- 

আমি মিসেস্ সেভিয়ারের কাছে খবর পেলাম যে, নির্জন 

কলকাতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হয়ে পড়েছে-_জানি না, 

তার শরীর ছুটে গেছে কি না। যাই হোক নিবেদিতা, আমি 

এখন খুব শক্ত হয়েছি-_পূর্ববাপেক্ষা আমার দৃঢ়তা খুব বেড়েছে-_ 

আমার হৃদয়টা! যেন লোহার পাত দিয়ে বাধান হয়ে গেছে । আমি 

এক্ষণে সন্গ্যাস-জীবনের অনেকট। কাছাকাছি যাঁচ্ছি। 

আমি দুই সপ্তাহ যাবৎ সারদানন্দের কাছ থেকে কোন খবর 

পাই নি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুশী হুলাম। ভাল 
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বিবেচনা কর ততৃমি নিজে ওগুলি আবার নৃতন করে লেখ। 
কোন প্রকাঁশককে যদি পাঁও, তাঁকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ 

করে দাও; আর যদি বিক্রি করে কিছু লাভ হয়, তোমার 

কাজের জন্য নাও। আমার নিজের দরকার নেই। আমি 

এখানে কিছু অর্থ পেয়েছি । আঁমি আসছে সপ্তাহে সান্ফান্সিস্কোয় 

যাচ্ছি; তথায় স্বিধ! করতে পারব-_আঁশ! করি |." 

ভয় করে! নাতোমাঁর বিদ্যালয়ের জন্য টাক! আসবে, 

আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে 

যায়? ম! জানেন, কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাঁবেন। তিনি 

যেদিক দিয়ে নিয়ে যাঁন, সব রাঁন্তাই সমাঁন। জানি না আমি 

শীঘ্র পৃবে* যাচ্ছি কিন।। যদি যাবার স্থযৌগ হয়, তবে 
ইত্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাঁবে। | 

এই আত্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবট! খুব ভাল-_ষে রকমে 

পাঁর উহাতে যোগ দাও; আর ঘদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি 

ভাঁরতরমণীদের সমিতিকে এতে যোগ দেওয়াতে পার, তবে আরো 

ভাল হয়।-"" 

কুছ, পরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই 

" লড়াইট। যেমন শেষ হবে, আঁমর1 অমনি ইংলগ্ডে যাব ও তথায় 

« ক্যালিফোণিয়ার অন্তর্গত লগ্ এঞ্জেলিস্ হইতে স্বামিজী এই পত্র 

লিখিতেছেন। উহা আমেরিকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তথা হইতে পূর্ব 

অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন। তথায় যাইতে হইলে 

ইণ্ডিয়ানা নামক স্থান হইয়1 যাইতে হয়। 
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লিখব কি? যদি তাকে লেখা ভাল মনে কর, তার ঠিকান। 

আমায় পাঠাবে। তিনি কি তারপর তোমায় পত্রা্দ 
লিখেছেন? 

ধৈধ্য ধরে থাক শক্ত ও নরম_সবই ঠিক ঘুরে আসবে। 
এই যে তোমার নানারূপ অভিজ্ঞত। লাভ হচ্ছে, আমি এইটুকুই 

চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যেমুহ্র্তে আমর! উপযুক্ত হব, 

তখনই আমাদের কাছে টাকা আর লোক উড়ে আসবে। 

এখন আমার ন্বাফুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে সব 

গোল হয়ে যেতে পারে । মনেই কারণেই মা আমার ন্নীযুগুলিকে 

একটু একটু করে আরোগ্য করে দিচ্ছেন, আর তোমারও 

ভাবুকতাঁকে শান্ত করে আনছেন। তারপর আমরা_যাচ্ছি 
আরকি। এইবার রাশ রাশ ভাল কাঁজ তবে নিশ্চিত জেনো। 

এইবার আমরা! প্রাচীনদেশ ইউরোপের মূল ভিত্তি পধ্যস্ত 

তোলপাড় করে ফেলব ।**" 

আমি ক্রমশঃ ধীর, স্থির, শীস্তপ্রকতি হয়ে আসছি__যাই ঘটুক 

না কেন, আমি প্রস্তত আছি। এইবার যে কাজে লাগা যাবে, 

প্রত্যেক ঘায়ে বেশ কাজ হবে একটাও বৃথ। যাবে না_এই' 

হুচ্ছে"আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি 

জানবে। ইতি 

খুব চুটিয়ে কাজ করবার চেষ্ট/ করব--কি বল? স্থির! টপ 

বিবেকানন্দ 

পুনঃ _তোমার বর্তমান ঠিকান। লিখবে । ইতি 
বি__ 
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(১৭৫) ইং 

লস্ এজেলিস্ 

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ 
প্রিয় ধীরাঁমাতা, 

এই চিঠি আপনার হাতে পৌছবার আগেই আমি স্তান্- 
ফ্্যান্সিস্কে। যাত্রা করব । কাজটার সম্বন্ধে আপনার সবই জান। 

আছে। আমি বেশী কাজ করি নি; কিন্তদিন দিনই আমার 

হদয়__দেহ ও মন উভয়ের দিক দিয়ে__-অধিকতর সবল হচ্ছে। 

কোন কোন দিন আমার বোধ হয় যে, আমি সবই সহ করতে 

পারি এবং সব ছুঃখই বরণ করতে পারি। মিস্ মূলার ষে 

কাগজের তাড়৷ পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই 

ছিল না। তার ঠিকানা ন। জানায় আমি তাকে কিছুই লিখি 
নি। তা ছাড়া ভয়ও ছিল। ্ 

আমি এক থাকলেই অধিকতর ভাল কাজ করতে পারি) 

এবং যখন সম্পূর্ণ নিংসহায় থাকি, তখনি আমার দেহ-মন সর্বাপেক্ষা 

ভাল থাকে! আমি যখন আমার গুরুভাইদের ছেড়ে আট বৎস 

একাকী ছিলাম, তখন প্রায় একদিনের জন্যও অসুস্থ হই নি। 

-এখন আবার এক থাকার জন্য প্রত্তত হচ্ছি! অবাক কাণ্ড! 

কিন্তু মা যেন আমায় এ ভাবেই রাঁখতে চাঁন__জো৷ যেমন চায় 

নিঃসঙ্গ গণ্ডারের মত একাকী বেড়াতে ।***বেচার! তুরীয়া- 
নন্দ কতই না! ভূগেছে, অথচ আমায় কিছুই জানায় নি-_সে 

বড়ই সরলচিত্ত ও ভালমান্ুষ! মিসেস সেভিয়ারের পঞন্ররে 
জানলাম, বেচারা নিরপ্রনানন্দ কলকাতায় এতই সাংঘাতিক 
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ভাবে অস্থস্থ হয়ে পড়েছে যে, মে এখন বেঁচে আছে কি ন। 

জানি না। ভাল কথা! স্থখ-ছুঃখ হাত ধরাধরি করে চলতেই 

ভালবাসে । এ বড় অদ্ভূত ব্যাপার! তার! যেন শৃখলাকারে 

চলে! আমার ভগ্নীর একখানি পত্রে জানলাম যে, তাঁর পালিতা 

কন্তাঁটি মারা গেছে। ভারতের ভাগ্যে যেন একমাত্র ছুঃখই 

আছে। তাই হোক! স্বধছুখে আমি যেন বোধশুন্য হয়ে 
গেছি! হালে আমি যেন লৌহসম হয়ে গেছি! তাই হোঁক-_ 
মায়ের ইচ্ছাই পূণ হোক ' 

গত ছু-বসর যাঁবৎ যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে আসছি, 

আমি তাতে বড়ই লজ্জিত। এর সমাপ্তিতে আমি খুশী আছি। 

ইতি 

আপনার চিরন্সেহবদ্ধ সন্তাঁন 

বিবেকানন্দ 

(১৭৬ ) 

স্বামী অখগ্ডানন্দকে লিখিত 

ও তৎ সং 

ক্যালিফোঁণিয়া 
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দ 

নাভ করলুম। বিদ্যাবুদ্ধি বাঁড়ার ভাগ-_উপরে চাকচিক্য মাত্র; 

সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হাদয়। জ্ঞানবলক্রিয়াশালী আত্মার অধিবাস 
৩৮৪ 
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হৃদয়ে, মস্তিক্ষে নয়। শতঞ্চেক! চ হৃদয়স্ত নাঁড্যঃ (হৃদয়ে একশত 

এবং একটি নাড়ী আছে ) ইত্যাদি । হৃদয়ের নিকট সিম্প্যাথেটিক্ 

গযাংলিয়ন্ নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেন্া। 

হদয় যত দেখাতে পারবে ততই জয়। মন্তিষ্ষের ভাষা কেউ 

কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আবব্রহ্গস্তম্ধ পধ্যনস্ত সকলে বোঝে । 

তবে আমাদের দেশে, মডাঁকে চেতাঁন__দেরী হবে; কিন্ত 

অপার অধ্যবসায় ও ধৈধ্যবল যদি থাকে ত নিশ্চিত সিদ্ধি, তার 

আরকি? 

ইংরেজ রাজপুরুষদের দোষ কি? যে পরিবারটির অস্বাভাবিক 

নির্দয়তার কথ। লিখেছ, ওটি কি ভারতবর্ষে অসাধারণ, ন৷ 

সাধারণ? দেশশুদ্ধই এ রকম হয়ে দঈীড়িয়েছে। বে, 

আমাদের দিশী স্বার্থপরত।, নেহাঁৎ' ছুষ্টামি করে হয় নি, বনু 

শতাব্দী যাবৎ বিফলত। আর নিধ্যাতনের ফলস্বরূপ এই পশুবৎ 

স্বার্থপরতা; ও আসল স্বার্থপরত। নয়-_-ও হচ্ছে গভীর নৈবাশ্ঠ। 

একটু সিদ্ধি দেখলেই ওট! সেরে ষাবে। ইংরেজ রাজপুরুষের! 
এটিই দেখছে চারিদিকে, কাজেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারবে 

কেন? তবে যথার্থ কাজ দেখতে পেলে কেমন ওরা সহানুভূতি 

করে বল? দেশী রাঁজপুরুষেরা অমন করে কি? 

এই ঘোর ছুভ্ভিষ্ষ, বন্য।, রোগ-মহামারীর দিনে কংগ্রেস- 

ওয়ালার কে কোথায় বল? খালি “আমাদের হাতে রাজ্য- 

শাসনের ভার দাও” বলে কি চলে? কে বা শুনছে ওদের 

কথা? মানুষ কাজ যদি করে--তাকে কি আর মুখ ফুটে 

বলতে হয়? তোমাদের মত যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায় 
৩৮৫ 
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কাজ করে ইংরেজেরা ডেকে রাঁজকাধ্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা 

করবে যে!! “ম্বকার্ধ্যমুদ্ধরেৎ প্রীজ্ঞঃ” (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের 
কাধ্য উদ্ধার করিবেন )1..* অ--কে ০9005 ( কেন্ত্র) খুলতে 

দেন নি, তার বাকি? কিষণগড় দিয়েছে ত? মুখটি বুজিয়ে 

সে কাজ দেখিয়ে যাক-_-কিছু বলা-কওয়া, ঝগড়া-ঝাটির দরকার 
নাই। মহামায়ার এ কাজে ঘষে সহায়তা করবে, সে তার দয়। 

পাবে, যে বাধ! দেবে “অকারণাবিদ্কৃতবৈরদারুণঃ* ( বিন। হেতুতে 

দারুণ শত্রতাবদ্ধ ) নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারবে। . 

শনৈঃ: পম্থাঃ ইত্যাদি, রাই কুড়িয়ে বেল।--যখন প্রধান 

কাজ হয়, ভিতিস্থাপন হয়, রাস্তা তৈরি হয়, যখন অমানুষ 

বলের আবশ্যক হয়--তখন নিঃশব্দে দু-একজন অসাধারণ 

পুরুষ নান! বিস্ব-বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কাজ করে। 

যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক-ঢোল বেজে 

ওঠে, দেশশুদ্ধ বাহব| দেয়তখন কল চলে গেছে, তখন, 

বালকেও কাজ করতে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ: 
দিতে পাঁরে। এইটি বোঝ-এঁ দু-একটি গীয়ের উপর এ 

২০টি অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম, এ ১০ জন ২০ জন; 

কাধ্যকবী--এই যথেষ্ট, এই বশ্রবীজ। এ থেকে কালে লক্ষ 

লক্ষ লোকের উপকার হবে; এখন ২।১০ট। সিংহের প্রয়োজন-_ 

তখন শত শত শুগালেরাও উত্তম কাজ করতে পারবে। 

অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে তাদের আগে নিতে হবে।, 

নৈলে কৃশ্চানরা সেগুলিকে নিয়ে যাবে। এখন বিশেষ 

বন্দোবস্ত মাই তার আর কি? মায়ের ইচ্ছায় বন্দোবস্ত 
৩৮৩৬ 
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হয়ে যাবে। ঘোড়। হলেই চাবুক আপনি আসবে। এখন 

মেয়ে ছেলে একসঙ্গেই রাখ। একটা ঝি রেখে দাও 

মেয়েগুলিকে দেখবে, আলাদ। কাছে নিয়ে শোবে; তারপর 

আপনিই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। যা পাবে টেনে নেবে, 

এখন বাছবিচার করো! নাপরে আপনিই সিধে হয়ে যাঁবে। 

সকল কাজেই প্রথমে অনেক বাধা_-পরে সোজ। রাস্ত। হয়ে 

যায়। 

তোমার সাহেবকে আমার বহু ধন্যবাদ দিও। নির্ভয়ে 

কাজ করে যাও-_ওয়াহ. বাছাছুর!! সাবাস, সাবাস, 

সাবা! ! 

ভাগলপুরের ঘে কেন্ত্রস্থাপনের কথ লিখেছ, মে কথা 

বেশ--ন্কুলের ছেলেপুলেকে চেতান ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের 

00188101. ( কাধ্য ) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, যূর্থ, চাঁষাভৃষোর 

জন্য ; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের 

জন্ত। এ চাষাভূষারা ভালবাসা দেখে ভিজবে; পরে তারাই 

দু'এক পয়স। সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন ৪91 

( প্রতিষ্ঠা) করবে এবং ক্রমে ওদেবই মধ্য হতে শিক্ষক 

জ্বরুবে। 

কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে-পড়তে 

শেখাও ও অনেকগুলো! ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও-_তারপর 

গ্রামের চাঁষার। চাঁদা করে তাদের এক একটাঁকে নিজেদের 

গ্রামে রাখবে । “উদ্ধরেদাত্মনাতআীনং” (নিজেই নিজেকে উদ্ধার 

করবে )সকল বিষয়েই এই সত্য। ডা 11910) 019 
৩৮৭ 
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60 11010) 00810861588 (তারা যাতে নিজেহী নিজেদের 

কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য 

করছি)। এ যে চাষারা ডাল দিচ্ছে--এটুকু হচ্ছে আসল 

কাজ। ওরা যখন বুঝতে পাঁরবে নিজেদের অবস্থা, উপকার 

এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাঁজ হচ্ছে 

জাঁনবে। তা ছাঁড়া পয়সাওয়ালার৷ দয়া করে গরীবের কিছু 

উপকার করবে_-তা। চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে 

উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাঁষাভৃষেো মৃতপ্রায়; এজন্য 

পয়সাওয়ালারা সাহাঁধা করে তাদের চেতিয়ে দিক-_এই 

মাত্র! তারপর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনার বুঝুক, 

দেখুক এবং করুক। তবে ধনী-দরিব্রের বিবাদ যেন 

বাধিয়ে বসো না। ধনীদের আদতে গাল-মন্দ দেবে না ।-__ 

্বকাধ্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ; (প্রাজ্ঞ বাক্তি নিজের কাধ্য উদ্ধার 

করবে )। তা ছাড়া ওর| ত মহামূর্খ_অজ্ঞ ওবা কি করবে? 

জয় গুরু, জয় জগদম্বে, ভয় কি? ক্ষেত্রকর্মবিধান আপন! 

হতেই আসবে! ফলাফল আমার গ্রাহ নাই, তোমরা যদ্দি 

এতটুকু কাঁজ কর তাঁহছলেই আমি স্থখী। বাক্যি-যাতনা, শান্- 
ফান, মতামত আমার এ বুড়ে। বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। “ধে 

কাঁজ করবে, সেই আমার মাথার মণি ইতি নিশ্চিতম্। মিছে 

বকাবকি টেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে--আযুক্ষয় হচ্ছে__লোকহিত 

একপাও এগোচ্ছে না । মাভৈঃ, সাবাঁস বাহাছুর-_গুরুদদেব তোমার 

হৃদয়ে বহুন-_জগদঘ। হীতে বস্থন। ইতি 
বিবেকানন্দ 



পত্রাবলী 

(১৭৭) ইং 

১৫০২ জোন্স্ ্্ীট 
স্ান ফ্র্যান্সিস্কো। 

৪51 মচ্চ, ১৯০০ 

প্রিয় ধীর] মাতা, 

এক মাস ষাঁবং আপনার কাছ থেকে কোনই খবর পাই 

মি। আমি স্তান ফ্র্যান্সিসকোতে আছি। আমার লেখার 

ভেতর দিয়ে লোকের মন আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল, 

আর তার দলে দলে আসছে; কিন্তু টাকা খসাবার 

কথ। যখন উঠবে, তখন এই উৎসাহের কতটা থাকে তাহাই 
দ্রষ্টব্য ! 

রেভারেও বেঞ্ামিন ফে মিল্স আমায় ওক্ল্যাণ্ডে আহবান 

করেছিলেন এবং আমার বক্তব্যপ্রচারের জন্য একটি বৃহৎ 
শ্রোতৃমগ্ডলীর আয়োজন করেছিলেন। তিনি সন্ত্রীক আমার 

গ্রস্থার্দি পাঠ করে থাকেন এবং বরাবরই আমার খবরাখবধ 

রেখে আসছেন । 

_. মিস্ থার্সবির দেওয়া পরিচয়পত্রথানি আমি মিসেস্ হাষ্টকে 

পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার এক সঙ্গীতবাসরে আমাকে আগামী 

রবিবারে নিমন্ত্রণ করেছেন। 

আমার স্বাস্থ্য প্রায় একই রূপ আছে- আমি ত কোন 

ইতরবিশেষ দেখছি ন|। সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছে-_ 

যদিও খুব অজ্ঞাতভাবে। আমি ৩০০* শ্রোতাকে শোনাবার 

মত উচু গলায় বক্তৃতা দিতে পারি) ওক্ল্যাণ্ডে আমায় দু- 
৩৮৯ 
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বার তাই করতে হয়েছিল। আর ছু ঘণ্ট৷ বৃষ পরেও 

আমার স্থুনিদ্রা হয়। 

খবর পেলাম, নিবেদিতা আপনার সঙ্গে আছে | আপনি 

ফরাণী দেশে যাচ্ছেন কবে? আমি এপ্রিলে এ জায়গা ছেড়ে 

পূর্বাঞ্চলে যাঁচ্ছি। সম্ভব হলে মে মাসে ইংলগ্ডে যাবার বিশেষ 

ইচ্ছা আছে। আর একবার ইংলগ্ডে চেষ্ট/ না৷ করে দেশে ফিব। 

চলবে না কিছুতেই । 

ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের কাছ থেকে স্থুন্দর একখাঁনি চিঠি 

এসেছে । তার! সব্বাই ভাল আছে। তার। মিউনিসিপ্যালিটিকে 

নিজেদের ভ্রম বুঝাবার চেষ্টায় আছে। এতে আমি খুশী আছি। 

এ মায়ার সংসারে হিংসা কর! ঠিক নয়; কিন্তু "না কামড়ালেও 

ফোম করতে দোষ নেই”। ইহাই যথেষ্ট। 

সব ঠিক হয়ে আসবে নিশ্চয়__আর যদিই বন! হয়, তাও 

ভাল। মিসেস্ স্থনারের কাছ থেকেও সুন্দর একখানি পত্র 

পেয়েছি। তারা পাহাড়ে বেশ আছেন। মিসেস্ ভঘাঁন্ কেমন 

আছেন? .*.তুরীয়ানন্দ কেমন আছে? 
আমার অসীম ভালবাদ। ও কৃতজ্ঞত! জানবেন। ইতি 

সতত আপনার 

বিবেকানন্দ 

০ 

(১৭৮) ইং 
স্যান ফ্র্যান্সিস্কো 
৪ঠ1 মাঁচ্চ। ১৯০০ 

প্রিয় নিবেদিতা, 

আমার কর্দে আকাজ্ষ! নাই_বিশ্রাম ও শাস্তির জন্য 
১৩৪৯৩ 
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আমি লালায়িত। স্থান ও কালের তত্ব আমার জান আছে 

ত্য) কিন্ত আমার বিধিলিপি বা কশ্মশকল আমাকে নিয়ে 

ভলেছে- শুধু কাজ, কাজ! আমর যেন গরুর পালের মত 

কদাইখানার দিকে চালিত হচ্ছি) আর বেত্রতাড়িত গরু 
যেমন পথের ধারের ঘাস এক এক খাবল! তুলে লয়, আমাদের 

অবস্থাও ঠিক তন্রপ। আর এই হচ্ছে আমাদের কর্ম, বা আমাদের 

ভয়__ভয়ই হচ্ছে ছুঃখ ব্যাধি প্রভৃতির আঁকর। বিভ্রান্ত ও ভয়- 

ডকিত হয়ে আমরা অপরের ক্ষতি করি। আঘাত করতে ভয় 

পেয়ে আমর! আরে! বেশী আঘাত করি। পাঁপকে এড়িয়ে চলতে 

একাম্ত আগ্রহাদ্বিত হয়ে আমরা পাঁপেরই মুখে পড়ি। 

আমাদের চতুষ্পার্শে কত অকেজে। আবর্জনা-স্ত,পই না 
আমর! স্যষ্টি করি! এতে আমাদের কোন উপকারই হয় না; 

পরস্ত যাকে আমরা পরিহার করতে চাই, তাঁরই দ্িকে-__সেই 

ছুঃখেরই দিকে আমর। পরিচালিত হই ।**" 

আহা! যদি একেবারে নিভীক, সাহসী ও বেপরোয়া হতে 
পারা যেত !*" 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৭৯) ইং 
১৫০২ জোন্স্ ্্রীট 

স্যান ফ্র্যান্সিস্কে। 
৭ মার্চ, ১৯০০ 

প্রিয় জো, 

মিসেম্ বুলের পত্রে জানলাম যে, তুমি কেন্বিজে আছ। 
৬৩৪৯১ 
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হেলেনের পত্রে আরও খবর পেলাম যে, ক গল্পগুলি 

পাঠান হয়েছিল, ত! তুমি পাঁও নি। বড়ই আঁপসোসের 

কথা। মার্গোর কাছে এর নকল আছে, সে তোমায় দিতে 

পারে। আমর শরীর একবপ চলে যাচ্ছে। টাক নাই, 

হাড়তাঙ্গা পরিশ্রম, অথচ ফল শূন্য! লস্ এঞ্জেলিসের চেয়েও 

খারাপ! কিছু না দিতে হুলে তার] দলবেঁধে বক্তৃত। শুনতে 

আসে আর কিছু খসাতে হলে আসে না; এই তে 

ব্যাপার! ৃ 

দিন কয়েক যাবৎ আমার শরীর খারাপ হয়েছে এবং বড় 

বিশ্রী বোধ হচ্ছে। আমার বোধ হয়, রোজ রাত্রে বক্তৃতা দেবার 
ফলেই এরূপ হয়েছে । আমার আশা আছে যে, ওক্ল্যাণ্ডের 

কাজের ফলে অন্ততঃ নিউ ইয়র্ক পর্য্যস্ত ফিরে যাবার টাঁক! সংগ্রহ 

করতে পারব; আর নিউ ইয়র্কে গিয়ে ভারতে ফিরবার টাকার 

যোগাড় দেখব। লগুনে মাস কয়েক থাকবার মৃত টাক এখানে 

সংগ্রহ করতে পারলে লগুনেও যেতে পারি। তুমি আমায় 

আমাদের জেনারেল __-এর ঠিকানাট। পাঠিয়ে দিও তো।। নামও 

দেখছি আজকাল মনে থাকে না। রী 

তবে আসি। প্যারিসে তোমার সঙ্গে দেখা হতেও পারে, 

নাও পারে। ঠাকুর তোমায় আশীর্বাদ করুন। আমি ঘতট? 

সাহায্যের যোগ্য, তুমি তার চেয়েও বেশী সাহাষ্য আমায় 
করেছ । আমার অসীম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞত। জানবে ॥ 

ইতি 
বিবেকানন্দ 



পত্রাবলী 

(১৮০ ) ইং 

১৫০২ জোন্স্ দ্ী্ 
স্যান ফ্র্যান্সিস্কে। 

৭ মার্চ, ১৪৯৩০ 

প্রিয় ধীর! মাতা, 

আমি আপনাকে আমার জন্ত আর কিছু করতে বলছি 

না আমার তার প্রয়োজন নাই। আপনি যা করেছেন তাই 

যথেষ্ট--আমি যতটার উপযুক্ত তার চেয়েও তা ঢের বেশী। 
"আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের 

ঞবতারারূপে গ্রহণ করেছেন; আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস 

করি, তার রহন্ত ওখানেই। অপরের আমাকে ব্যক্তিগতভাবে 

ভালবাসে । কিন্তু তাদের ধারণাও নাই যে, তারা আমাকে 

প্রীবামকুষ্ণেরই জন্য ভালবাসে । তাকে বাদ দিলে আমি 
শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও স্বার্থময় ভাবুকতার বোঝা মাত্র । 

যাই হোক, ভবিষ্যতে কি হবে এই দুশ্চিন্তা এবং ভবিষ্যতে 

কি হওয়া উচিত এই আকাজ্কার পীড়া বড়ই ভয়ানক । আমি 

লে দায়িত্বের অন্কপযুক্ত-_ আমার অযোগ্যতা আজ ধরা পড়ে 

গেছে। আমাকে এ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। এ কাঁজের যদি 

কোন নিজম্ব জীবনশক্তি ন! থাকে ত সে মরে যাক; আর যদি 

থাকে তবে আমার মত অযোগ্য কম্মার জন্য তাকে অপেক্ষা 
করতে হবে না।'**আমি সার জীবন মায়ের কাজ করেছি ॥ 

এখন তা হয়ে গেছে-আমি এখন তার চরকায় তেল দিতে 
৩৯৩ 
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নারাজ। তিনি অপর কন্দা বেছে নিন_আমি ইন্তফ। 
দিলাম !."" 

আপনার চিরসম্ত 

বিবেকানন্দ 

(১৮১) 

স্যান ফ্র্যান্সিস্কে। 

মার্চ, ১৯০০ 

হরিভাই, | 
এই মিঃ বাড়ুয্যের কাছ থেকে একট। 011] ০? 18010 

( মাল চালানের বিল্টি ) এসেছে। সে মহিলাটি কি ডাল-চাল 
পাঠিয়েছে-__এটা! তোমায় পাঠাচ্ছি। মিঃ ওয়ালডোকে দিও; 
সে সব আনিয়ে রাখবে-__-যখন আসবে । 

আমি আসছে সপ্তায় এস্বান ছেড়ে চিকাগোতে যাব। 

তারপর নিউ ইয়র্কে আসছি । 

এক রকম আছি।"*"তুমি এখন কোথায় থাক? কি কর? 

ইত্যারদ্দি। ইতি 
বি 

(১৮২) 

স্বামী ব্রন্মানন্দকে লিখিত 

স্তান ফ্র্যান্সিস্কো 

১২ই মার্চ, ১৯০০ 

অভিন্নহদয়েযু, 
তোমার এক পত্র পূর্বে পাই। শরতের এক পত্র কাল 

৩৯৪ 
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পেয়েছি। তাঁর জন্মোৎ্সবের নিমন্ত্রণপত্র দেখলাম । শরতের 

বাতের কথ শুনে ভয় হয়। বাম রাম! খালি রোগ শোক যন্ত্রণ। 

সঙ্গে আছে ছু বছর। শরৎকে বলে! ঘষে, আমি বেশী খাটছি ন৷ 

আর। তবে পেটের খাওয়ার মত ন। খাটলে শুকিয়ে মরতে 

হবে যে !.*"ছুর্গীপ্রমন্ন পাঁচিলের যা হয় অবশ্যই এতদিনে করে 

দিয়েছে ।""'পাঁচিল তোল! কিছু হাঙ্গাম ত নয়।"*"পারি ত সেই 

জায়গাটায় একট! ছোট বাড়ী বানিয়ে নিয়ে বুড়ো দিদিমা ও 

মার কিছুদিন সেব। করব। দুষ্বম্ম কাউকেই ছাঁড়ে না, মা 

কাউকেই সাজ! দিতে ছাড়েন না। আমার কন্ম ভূল মেনে 

নিলুম। এখন তোমর। সাধু মহাপুরুষ লোৌক-_মাঁয়ের কাছে 
একটু বলবে, ভাই, যে আর এহাঙ্গাম আমার ঘাড়ে ন৷ থাকে। 
আমি এখন চাচ্ছি একটু শাস্তি) আর কাজকর্মের বোঝা বইবার 

শক্তি যেন নাই। বিরাম এবং শাস্তি যে কট! দ্দিন বাঁচব, 
সেই কট দিন। জয় গুরু, জয় শ্রীপ্তরু 1'*, 

লেকৃচার-ফেকৃচাঁর কিছুই নয়। শাস্তি! ম$-(এব) ট্রাষ্টভিভ, 

শরৎ পাঠিয়ে দিলেই সই কবে দিই। তোমরা সব দেখ। 

আমি সত্য সতা বিরাম চাই। এ রোগের নাম [ব901:০৪- 

" 80018-_এ ্সাঁমুরোগ । এ একবার হলে বৎসর কতক থাকে। 

তবে দু-চার বৎসর একদম 17986 (বিশ্রাম হলে সেরে যায়। 

এ দেশ এ রোগের ঘর। এইখান থেকেই তিনি ঘাড়ে 

চড়েছেন। তবে উনি মারাত্মক হওয়! দূরে থাকুক, দীর্ঘ জীবন 
'দেন। আমার জন্য ভেবো না। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে যাব। 

গুরুদেবের কাঁজ এগুচ্ছে না__এই ছুংখ। তার কাজ কিছুই 
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আমার দ্বার হল না এই আপসোস। তোমাদের ॥ গাল 

দিই, কটু বলি- আমি মহা নরাধম! আজ তার জ্বন্মদিনে 

তোমাদের পায়ের ধুলে৷ আমার মাথায় দাও-_ আমার মম স্থির 
হয়ে যাবে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু । ত্বমেব 

শরণং মম, ত্বমেব শরণং মম (তুমিই আমার শরণ, তৃমিই আমার 

শরণ )। এখন মন স্থির আছে বলে রাখি । এই চিরকালের 

মনের ভাব। এ ছাড়া যেগুলে। আসে, সেগুলো রোগ জানবে । 

আর আমায় কাজ করতে একদম দিও না। আমি এখন চুপ 

করে ধ্যান জপ করব 4কিছুকাল_-এই মাত্র। তারপর মা 

জানেন । জয় জগদঘ্ে! 

বিবেকানন্দ 

(১৮৩) ইং 

১৭১৯ টার্ক গ্রীট 

স্যাঁন ফ্র্যান্সিস্কো 

১২ই মার্চ, ১৯০০ 

প্রিয় ধীরা মাতা, 

ক্যাম্বিজ হতে লিখিত আপনার পত্রখাঁনি কাল এসেছিল। 

এখন আমার একটা স্থায়ী ঠিকান! হয়েছে_-১৭১৯ টার্ক স্ত্রী, 
স্যান ফ্র্যান্সিসকো । আশ। করি এই পত্রের উত্তরে দু লাইন 

লিখবার সময় পাবেন। | 

আপনার প্রেরিত এক পাগুলিপি আমি পেয়েছি । আপনার 

অভিপ্রায়াহসারে আমি উহা ফেরত পাঠিয়েছি। এ ছাড়া 

আমার কাছে আর কোন হিসাব নেই। সবঠিকই আছে। 
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লগ্ন হতে মিস্ টার আমায় একখানি চমৎকার চিঠি লিখেছেন। 

তিনি আশ। করছেন যে, মিঃ ট্রাইন তার সঙ্গে নৈশ আহারে 

যোগ দেবেন । 

নিবেদিতাঁর অর্থ-সংগ্রহের সাফল্যের সংবাদে আমি ধার-পর- 

নাই খুশী হয়েছি। আমি তাঁকে আপনার হাতে সপে দিয়েছি 

এবং নিশ্চিত জানি যে, আপনি তার দেখাশুনা করবেন। 

আমি এখানে আবে! কয়েক সপ্তাহ আছি; তার পরেই পূর্বাঞ্চলে 

যাব। আমি শুধু গরমকালের অপেক্ষায় আছি। 

টাকাকড়ির দ্রিক দিয়ে আমি এখানে মোটেই সফল হই নি) 

কিন্ত অভাবও নেই। যা! হোক, বরাবরের যত আমার দিনগুলি 

একরূপ চলে যাঁবেই ; আর যদ্দি না চলে, তাঁতেই বাকি? আমি 

সম্পূর্ণ গ! ভাপিয়ে দিয়েছি । 
মঠ থেকে একখানি পত্র পেয়েছি । কাল তাদের উৎসব 

হয়ে গেল। আমি প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যেতে চাই না। 

কোথায় যাঁব বা কখন যাঁব__এ বিষয়ে আমি মোটেই ভাবি ন|। 

আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি-_মাই সব জানেন । আমার 

ভেতরে একট বড় রকমের পরিবর্তন আমছে- আমার মন 

"শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। আমি জানি, মা-ই সব ভার নেবেন। 

আমি সন্যাসিরূপেই মৃত্যু বরণ করব। আপনি আমার জন্য ও 

আমার স্বজনের জন্য মায়ের চেয়েও বেশী করেছেন। আপনি 

আমার অসীম ভালবাসা জানবেন আর আপনার চিরমঙ্গল 

হউক, ইহাই বিবেকানন্দের সতত প্রার্থনা । 

দয়] করে মিসেস লেগেটুকে বলবেন ষে, কয়েক সপ্তাহের 
৩৯৭ 
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জন্য আমার ঠিকানা হবে_-১৭১৯ টাক ইট) স্যান 

জ্র্যান্সিসকো | 

(১৮৪) ইং 
ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত 

স্ঠান ফ্র্যান্সিস্কো। 
২৫শে মার্চ, ১৯০০ 

প্রিয়, | 

আমি পূর্বাপেক্ষা! অনেক ভাল আছি এবং ক্রমশ: খুব বল 

পাচ্ছি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, খুব শগ্গীরই যেন মুক্তি 

লাভ করব । গত ছু বৎসরের যন্ত্রণারাশি আমাকে প্রভূত শিক্ষা 

দিয়েছে। ব্যাধি ও দুর্ভাগা পরিণামে আমাদের কল্যাণই 
আনয়ন করে, যদিও তখনকার জগ্য মনে হয়, বুঝি আমরা 
একেবারে ডুবে গেলাম । 

আমি যেন এ অসীম নীলাকাশ ; মেঘরাশি মাঝে মাঝে 

উহার উপর পুঞ্তীভূত হলেও আমি সর্বদা সেই অসীম নীল 
আকাশই আছি। 

আমি এখন সেই শাশ্বত শাস্তির আন্বাদের জন্য লালায়িত, 

যাহ! আমার এবং প্রত্যেক জীবের ভিতরে চিরদিন বহিয়াছে। 

এই হাড়মাসের খাচা এবং স্ুুখছুঃখের বৃথ। স্বপ্র-_এগুলি আবার 

কি? আমার স্বপ্ন ভেজে যাচ্ছে। ও তত সৎ। 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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১৭১৯ টাক প্র 

স্যান ফ্যাব্সিস্কে। 

২৮শে মার্চ, ১৯০০ 

প্রিয় নিবেদিতা, 

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা 
যদি লেগে পড়ে থাকি, তবে অবস্থাচত্র ফিরবেই ফিরবে। 

আমার দৃঢ় বিশ্বীন, তোমার যত টাঁকার দরকার তা এখানে বা 

ইংলগ্ডে পাবে। 

আমি খুব খাটছি-_-আর যত বেশী খাটছি, ততই ভাল বোধ 

করছি। শরীর অন্ুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার 

হয়েছে, নিশ্চিত। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি 
অনাসক্তি মানে কি, আর আমার আশা_-অতি শীভ্রই আমি 

সম্পূর্ণ অনাসক্ত হব। 

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ 

করে একট| বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি; আর এই 

ব্যাপারেই অপর যে একটা দিক আছে, যেট। নেতি- 

ভাবাত্মক হলেও উহারই মত কঠিন-_সেটির দিকে আমরা 

খুব কম মনোযোগই দিয়ে থাকি--সেটি হচ্ছে, মূহুর্তের 

মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনানক্ত হবার, তা থেকে নিজেকে 

আল্গ। 'করে নেবার শক্তি। এই আসক্তি ও অনাসক্তি-_- 
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উভয় শক্তিই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে, তখন মানুষ 

মহৎ ও সুখী হতে পারে। 

আমি মিমেস্ লেগেটের ১০০ ডলার দানের সংবাদ পেয়ে 
বড়ই সুখী হুলাম। সবুর কর, তার ভিতর দিয়ে ষ! কাধ্য হবার, 

সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জানতে পাঁরুন বা নাই 

পারুন, রামকুষ্জের কাধ্যে তাকে এক মহৎ অংশ অভিনয় করতে 

হবে। 

তুমি অধ্যাপক গেডিসের যে বিবরণ লিখেছ, তা৷ পড়ে খুব 

আনন্দ পেলাম। জোও একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন (01915098176 ) 

লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে । 

সব বিষয় এক্ষণে আমাদের অনুকুল হতে আরম্ভ হয়েছে। 

আমি ষে অর্থ সংগ্রহ করছি, তা৷ যথেষ্ট না হলেও উপস্থিত কাজের 

পক্ষে মন্দ নয়। 

আমার বোধ হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। 

“ইতিমধ্যে জো ও মিসেস্ বুল নিশ্চয়ই যাত্রা করেছেন। জো-এর 

চিঠি ও টেলিগ্রামে তাদের আসার দিন সম্বন্ধে এত বিরোধ ছিল 
'ষে, তা৷ পড়ে বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছিলাম। সর্বশেষ সংবাদ 

এই যে, তার! ইতোমধ্যে 4টউটনিক” জাহাজে বেরিয়ে পড়েছে 

মিস্ স্ুটার-এর বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যাক্স গেজিক-এর 
কাছ থেকে একখানি স্থন্দর পত্র পেয়েছি। মিস্ সুটারও 

আমায় তার ভালবাস জানিয়েছেন, আর তারা আমার কাছে 

জানতে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলগ্ডে যাচ্ছি। তারা লিখছেন, 

সেখানে অনেকে এ বিষয়ে খবর নিচ্ছে। 
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সব জিনিসকেই ঘুরে আসতে হবে। বীজ থেকে গাছ হতে 
গেলে তাঁকে মাটির নীচে কিছুদিন পডে পচতে হবে। গত 

ছুবছর এইরূপ মাঁটির নীচে বীজ পচছিল। মৃত্যুর করালগ্রাসে 
পড়ে যখনই আমি ছটফট করেছি, তখনই তার পরেই সমগ্র 

জীবনট1 যেন প্রবলভাবে উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছে। এইক্প 

একবারের ঘটনায় আমায় বামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এল, আর 

একবারের ঘটনায় আমাকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে এল। এইটিই 

হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বড় ব্যাপার। উহা এখন চলে 

গেছে_আমি এখন এমন স্থির শাস্ত হয়ে গেছি যে, আমার 

সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য বোধ হয়। আমি এখন সকাঁল- 

সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন ঘ। খুশী খাই, বাত্রি বাঁর্টীয় শুই, আর কি 

তোফ। নিত্রা! পূর্বে আর কখনও এমন ঘুমোবাঁর শক্তি 
আমার ছিল না। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ 

ানবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 

(১৮৬) ইং 

১৭১৯ টার্ক গ্ীট 

স্তাঁন্ ফ্র্যান্সিস্কো৷ 

৩০শে মার্চ, ১৯০০ 

প্রিয় জো, 

বইগুলি শীঘ্র পাঠিয়েছ বলে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। আমার 

৪০১ 

২৬২ 



পত্রাবলী 

বিশ্বাস, এগুলি ঝটিতি বিক্রী হয়ে যাবে। নিজের। পরিকল্পনা 
বদলান সম্থন্ধে তুমি দেখছি আমার চেয়েও খারাপ)! এখনও, 
প্রবুদ্ধ ভারত” এল না কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমার ভয় হয়, 
আমার ডাকের চিঠি খুবই ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

আমি খুব খাটছি, কিছু টাকা সংগ্রহ করছি, আর স্বাস্থ্যও 
অপেক্ষাকৃত ভাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যযস্ত খাটুনি; তার 
পর পেটভর। নৈশ তোজনান্তে ১২টাঁর সময় শধ্যাগ্রহণ__-আবার 
সবট] পায়ে হেটে শহরে প্রত্যাগমন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের 
উন্নতি ! 

মিসেস্ মেন্টন তাহলে ওখানেই আছেন। তীকে আমার 
ভালবাসা জানাবে । জানাবে তো? তুরীয়ানন্দের পা কি ভাল 
হয় নি? 

মিসেস্ বুলের অভিপ্রায়াহগসারে আমি মার্গোর চিঠিগুলি তাকে 
পাঠিয়ে দিয়েছি। মিসেস্ লেগেট মার্গোকে কিছু দান করেছেন 
জেনে বড়ই আনন্দ পেলাম। যেমন করেই হোক, সব জিনিসের 
একট! স্বরাহ! হতেই হবে__তা৷ হতে বাধ্য; কারণ কোঁন কিছুই 

শাশ্বত নয়। 

সুবিধা দেখলে এখানে আরে ছু-এক সপ্তাহ আছি; অতঃপর 
ইক্টন নামক একটা নিকটবর্তী স্থানে যাব; তার পর--জানি 
না। যেমন করেই হোক চলে যাচ্ছে। আমি বেশ শান্তিতে ও 

নিঝপঞ্ধাটে আছি। আর কাজকর্শ যেমন চলে থাকে তেমনি, 

চলে যাচ্ছে । আমার ভালবাস! জানবে । ইতি 

বিবেকানন্দ 
৪০২ 
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পুনশ্চ- পরিবর্তনারদ্দি সহ “কশ্মযোগ”খানির সম্পাদন-কাধ্যের 

জন্য মিস্ ওয়াল্ডোই হচ্ছেন ঠিক লোক। 
বি 

(১৮৭) ইং 
১৭১৯ টা ্রাট 

স্ান্ ফ্র্যান্সিসকে। 

১ল। এপ্রিল, ১৯০০ 

প্রিয় ধীর! মাতা, 

আপনার স্সেহপূর্ণ চিঠিখানি আজ সকালে পেলাম। 

নিউ ইয়র্কের সব বন্ধুর! মিসেস্ ওয়েল্ডনের ( হাতঘস! ) চিকিৎসায় 

আরোগ্য হচ্ছেন জেনে ভারী আনন্দ হল। লস্ এঞ্জেলিসে তিনি 

খুবই বিফল হয়েছিলেন বলে মনে হয়; কারণ আমরা যাদের 

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, তার! সবাই আমাকে তাই বলেছে। 

অনেকে হাতঘসাঁর আগে যা ছিলেন তার চেয়েও খারাপ বোধ 

করছেন। মিসেস্ ওয়েল্ডনকে আমার ভালাবাস৷ জানাবেন । 

তার চিকিৎসায় আমি অন্ততঃ সাময়িক উপকার পেতাঁম। বেচারা 

ডাক্তার হিলার! আমর! তাকে তড়িঘড়ি লস্ এঞ্জেলিসে পাঠিয়ে 

ছিলাম তার স্ত্রীকে আরাম করার জন্য । সেদিন সকালে তার 
সঙ্গে আপনার দেখা ও আলাপ হলে বেশ হুত। সমস্ত 

ভলাই-মলাইয়ের পরে মিসেস্ হিলারের অবস্থা মনে হচ্ছে 

পূর্ববাপেক্ষা বেজায় খারাপ হয়ে গেছে-তার হাড় ক"খানি 

সার হয়েছে, তা ছাড়া ভাক্তার হিলারকে লস্ এগ্জেলিসে 

৫০০ ডলার খরচ করতে হয়েছে, আর তাতে তার মন 

৪০৩ 
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বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। আমি অবশ্ঠ জোরে এত সব 

লিখতে চাই না। গরীব রোগীদের ঘষে এতখানি সাহাষ্য 

করতে পারছে, এই কল্পনায় সে মশগুল। কিন্তু হাঁয়! সে 

যদি লস্ এঞ্জেলিসের লোকদের ও এই বুড়ে৷ ডাক্তার হিলারের 

মত শুনতে পেত, তবে সে সেই পুরানে। কথার মর্ম 

বুঝতে পারত যে, কারো জন্য ওঁধধ বাতলাতে নেই। ডাক্তার 

হিলারকে এখান থেকে লস্ এঞ্জেলিসে পাঠানর দলে যে 

আমি ছিলাম না, এই ভেবেই আমি খুশী আছি। জে 
আমাকে লিখেছে যে, জোর কাছ থেকে এই রোগ আরামের 

খবর পেয়েই ভাঁক্তার হিলার সাগ্রহে লস্ এঞ্জেলিসে যাবার 

জন্য প্রস্তৃত হয়ে পডেছিলেন। সে বুড়ো ভত্রলোক আমার ঘরে 

সাগ্রহে যেমন লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা দেখাও জোর উচিত 

ছিল! ৫০০ ডলার খরচ বুড়োর পক্ষে বড্ড বেশী হয়ে গেছে। 

তিনি জান্শীন, তিনি লাফিয়ে বেড়ান, নিজের পকেট চাপড়ান 

আর বলেন, “এই চিকিৎসারূপ বেকুফী না হলে আপনিই 

ত ৫০০ ডলার পেতে পারতেন!” এ ছাড়া গরীব রোগীর! 

ত সব আছেই--যাঁর ভলাই-মলাইয়ের জন্য কখনও বা প্রত্যেকে 

৩ ডলার খরচ করেছে, আর এখন জোও আমাকে বাহকা 

দিস্ছে! জোকে একথ! বলবেন না। তার ও আপনার 

যে-কোন লোকের জন্য টাকা খরচ করবার যথেষ্ট সংস্থান 

আছে। জাম্মান ডাক্তারের সম্থন্ধেও তাই বলা চলে। কিন্তু 

নিরীহ গরীব বেচারাদের পক্ষে এটা বড় কঠিন ব্যাপার । 

বুড়ে। ডাক্তারের এখন বিশ্বাম জন্মেছে ষে, সম্প্রতি কতকগুলো 
৪০৪ 
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ভূত-প্রেত মিলে তার সাংপারিক ব্যাপার সব লগ্ত-ভঙ করে 

দিচ্ছে। তিনি আমাকে অতিথিরূপে রেখে এর একটা 

প্রতিকারের ও তীর স্ত্রীর আরামের খুব আঁশ। করেছিলেন ; 

কিন্ত তাকে লস্ এঞ্জেলিসে দৌড়াতে হল, আর তাঁর ফলে 
সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আর এখন যদিও তিনি আমীকে 

তার অতিথিরপে পাবার জন্য খুবই চেষ্টা করছেন, আমি 

কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলেছি_িক তার কাছ থেকে নয়, তার 

স্ত্রী ও শ্যালিকার কাঁছ থেকে । তার নিশ্চিত ধারণ। যে, 

এসব ভূতুড়ে ব্যাপার! তিনি থিয়োসফির আলোচনা করে 

থাকেন। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, মিস্ ম্যাক্লাউডকে 

লিখে দ্রিতে কোথাও থেকে তার জন্য একটি ভূতের ওঝ। যোগাড় 

করতে, যাতে তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে ছুটে গিয়ে আবার 

৫০০ ডলার খরচ করতে পারেন ! 

অপরের মঙ্গল করা সব সময়ে নিব্বিবাদ নহে । 

আমার নিজের কথ। বলতে গেলে, জো যতক্ষণ খরচ 

যোগায়, আমি ততক্ষণ মজ! লুটতে বাজী আছি-_হাঁড়-মটকানে। 
বা, ডলাই-মলাইওয়ালা যাদের কাছেই হোক না কেন! 

কিন্তু ডলাই-মলাই করাবাঁর জন্য এসব লোককে যোগাড় 

করে পালিয়ে যাওয়া এবং সব প্রশংসার বেঝাটা আমার 

ঘাড়ে তুলে দেওয়া__-এ কাজটা জোর ভাল হয় নি! সে 

যে বাইরের কাউকে ডলাই-মলাইয়ের জন্য নিয়ে আলছে 

না_-এতে আমি খুশী আছি। তা ন| হলে জোকে প্যারিসে 

পালিয়ে ষেতে হত, আর মিসেস লেগেটকে সব গপ্রশংস৷ 

৪০৫ 
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কুড়াবার ভার নিতে হুত। আমি জোর চি নের জন্য 

ডাক্তার হিলারের নিকট একজন খুশ্চানী মা উপায়ে 
(অর্থাৎ মনোৌবলের সাহায্যে) রোগোপশমকারীকে | পাঠিয়ে 
দিয়েছিলাম ; কিন্তু তার স্ত্রী সে মেয়েটিকে দেখেই দরজা বন্ধ করে 

দিলেন_ এবং জানিয়ে দিলেন যে, এসব অদ্ভুত চিকিৎসার 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। যাই হোক, আমি বিশ্বাস করি 

ও লর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, এবার মিসেদ্ লেগেট লেরে 

উঠক। তার কামড়ট| কি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? 

আমি আশা করি যে, উইলখানি শীঘ্রই আসবে; ও বিষয়ে 

আমি একটু উদ্দিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমি আশ। করেছিলাম যে, 

ভাঁরত হতে ট্রাষ্টের একখানি খসড়া এই ডাকেই আসবে । কিন্তু 

কোন পত্র আসে নি; এমন কি প্রবুদ্ধ তারত'ও আসে নি-_ঘদিও 
তা স্তান্ ফ্র্যান্সিসকৌতে পৌছে গেছে দেখতে পাচ্ছি। 

সেদিন কাগজে পড়লাম যে, কলকাতায় এক সপ্তাহে ৫০০ 

লোক প্লেগে মরছে । মা-ই জানেন কিসে মঙ্গল হবে। 

মিঃ লেগেট দেখছি বেদাস্ত সমিতিটাকে চালু করে দিয়েছেন ! 

চমতকার ! ৪ 

ওলিয়। কেমন আছে? নিবেদিতা কোথায়? সেদিন আমি 
তাঁকে ২১ নং বাড়ী, পশ্চিম ৩৪, এই ঠিকানায় একখানি পত্র 

লিখেছি । সে কাজে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি খুব খুশী আছি। 

আমার আন্তরিক ভালবাস! জানবেন । 

আপনার চিরসস্তান 

বিবেকানন্দ 
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পুন:__আমার পক্ষে যতট! কর! সম্ভব, ততট। বা তার চেয়েও 

বেশী কাজ পাচ্ছি। যেমন করেই হোঁক, আমি আমার পথের 

খরচ তুলব। ওরা আমায় বেশী দ্রিতে না পাঁরলেও কিছু কিছু 

দেয়; এবং অবিরাম পরিশ্রম করে কোন রকমে আমি আমার 

পাথেয় খরচ যোগাড় করতে পারব এবং বাঁড়তিও কয়েক শত 

কিছু পাঁব। স্থতরাঁ আপনি আমার জন্য মোটেই চিন্তিত 

হবেন না। 

বি 

(১৮৮) ইং 

স্তান্ ফ্র্যান্সিনকে। 

৬ই এপ্রিল, ১৯০০ 

প্রিয় নিবেদিতা, 

শুনে নুখী হলাম, তুমি ফিরেছ-__আরও স্থখী হলাম, তুমি 

প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে 

যাব জানি না। 

মিসেস লেগেট বলছেন, আমার এখনই রওন। হওয়া উচিত 

*ও ফরাসী ভাষা শিখতে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, ঘ৷ 

হুবার হবে-_তুমিও তাই কর। 

তোমার বইখানা। শেষ করে ফেল ও তারপর আমরা 

প্যারিসে ফরাসীদের জয় করতে যাচ্ছি। মেরি কেমন আছে? 

তাকে আমার ভালবাস জানাবে। আমার এখানকার 

কাজ শেষ হয়ে গেছে। মেরি ওখানে থাকলে আমি দিন 

৪০৭ 
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পনেরর ভেতর চিকাগোয় যাচ্ছি; সে শীঘ্রই পূর্বাঞ্চলে 

যাচ্ছে। ইতি 
আশীর্বাদক 

বিবেকানন্দ 

মন সর্বব্যাপী । যে-কোন স্থান হতে এর স্পন্দন শোন যেতে 

পারে এবং অনুভব করা যেতে পারে। 

(১৮৯) ইং 
জনৈক আমেরিকাবাঁসীকে লিখিত 

স্যান্ ফ্রযান্সিস্বে৷ 
৭ই এপ্রিল, ১৯০০ 

কিন্ত এখন আমি এতই স্থির ও প্রশীস্ত হয়ে গেছি যে, 

পূর্বে কখনো এমনটি ছিল না। আমি এখন নিজের পায়ে 
ঘাঁড়িয়ে মহানন্দে খুব খাটছি। কর্শেই আমার অধিকার, 

বাকী মা-ই জানেন। 

দেখ, এখানে যতদিন থাকব বলে মনে করেছিলাম» 

তদপেক্ষ৷ অধিক দিন থেকে কাজ করতে হবে দেখছি। 

কিন্তু তজ্জন্য বিচলিত হয়ে! না) আমার সব দমস্তার সমাধান 

আমিই করব। আমি এখন নিজের পায়ে ্াড়িয়েছি এবং 

আলোকও দেখতে পাচ্ছি। সফলতা আমাকে বিপথগামী 
করত এবং আমি যে সন্ন্যাসী-_এই আসল কথাটার দিকেই 

হয়ত আমার দৃষ্টি থাকত না। তাই মা আমাকে এই 
শিক্ষ। দিচ্ছেন। 
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আমার তরণী ক্রমশ: সেই শাস্তির বন্দরের নিকটবর্তাঁ হুচ্ছে 
যেখান থেকে দে আর বিতাড়িত হবে না। জয়, জয় ম1! 

আর আমার নিজের কোন আকাজ্ষ। বা উচ্চাভিলাষ নাই। 

মায়েরই নাম ধন্ত হউক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি সামান্য 

যন্ত্র মাত্র_আবর কিছু জানি না, জানবার আকাজ্ষীও নাই। 

“ওয়। গুরুজিকী ফতে 1” 
(১৯০) ইহ 

১৭১৯ টাক স্রাট 

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো। 

৮ই এপ্রিল, ১৯০০ 
প্রিয় ধীর! মাতা, 

এই সঙ্গে অভেদানন্দের একখানি স্থদীর্ঘ চিঠি পাঠালাম ।::" 

সে আমার আদেশের অপেক্ষা করছে । আমি তাকে বলেছি যে, 

সে ষেন সব বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং আমি না 
আস৷ পধ্যস্ত নিউ ইয়র্কে থাকে। 

আমার বোধ হয়, নিউ ইয়র্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে ওর! 

আমাকে ওখানে চায় ;ঃ আপনিও কি তাই মনে করেন? তাহলে 

শীত্ই আসব। আমার রাহা-খরচের জন্য যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ 
করছি। পথে চিকাগো ও ডিট্রয়েটে নামব। অবশ্য ততদিনে 

আপনি চলে যাবেন । 

অভেদানন্দ এযাবৎ ভাল কাজ করেছে; আর আপনি 

জানেন ষে, আমি আমার কন্মীদের কাজে মোটেই হস্তক্ষেপ 
করি না। যেকাজের লোক, তার একটা নিজন্ব ধার থাকে 

৪০৪৯ 



পত্রাবলী 

এবং তাতে কেউ হাত দিতে গেলে সে বাধ। দেয়। তাঁই আমি 

আমার কম্মাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিই। অবশ্ত আপাঁনি কাঁধ্য- 
ক্ষেত্রেই রয়েছেন এবং সব জানেন। কি কর! উচিত, এ বিষয়ে 

আমায় উপদেশ দিবেন । 

কলকাতায় প্রেরিত টাকা যথাঁসময়ে পৌছেছে ।,*' 
আমি ক্রমেই স্থস্থ হচ্ছি, এমন কি পাহাড়ে চড়াই করতে 

পারি। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য খারাপ হয়, কিন্ত তাঁর স্থিতিকাল 

ও পুনরাবৃত্তির কাল ক্রমেই কমে আসছে। মিসেস্ মিল্টনকে 

আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। | 
সিরি গ্র্যানেগডার একখানি ছোট চিঠি লিখেছে । তাকে 

বিশ্বাস কর! হয়েছে দেখে বেচারী মেয়েটি খুব কৃতজ্ঞ_ঠিক 

যেন মিসেস লেগেটের মত! চমৎকার, বাহবা, সাবাস! ভাল 

হাতে পড়লে টাক। জিনিসটা তেমন খারাপ নয়। আমার 

এঁকাস্তিক আকাঙ্ষা এই যে, সিরি সম্পূর্ণ সেরে উঠৃক-_হায় 

বেচারী ! 

আমি গ্রায় ছুই সপ্তাহের মধ্যে এ জায়গ। ছাড়ব। আমি 

প্রথমে ষ্টার ক্লোন্ নামে একট। জায়গাঁয় যাব এবং তার পরে 

পূর্বাঞ্চলে যাত্রা করব। হয়ত ডেলভারেও যাঁব। | 
জোকে আস্তরিক ভালবাস! জানাচ্ছি । ইতি 

আপনার চিরসম্তান 

বিবেকানন্দ 

পুনঃ শেষ পর্যত্ত আমি সেরে উঠব এ বিষয়ে 

আমার আর সন্দেহ নাই। আমি স্টিম ইঞ্জিনের মত কেমন 
৪১০ 
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কাজ করে চলেছি-রীঁধছি, যা খুশী খাচ্ছি এবং ত৷ 

সত্বেও বেশ ঘুমুচ্ছি এবং ভাল আছি_এ আপনার দেখা 
উচিত ছিল! 

আমি কিছু লিখি নি এ যাবৎ, কারণ সময় নাই। মিসেস 

লেগেটু ভাল হয়েছেন এবং স্বাভাবিক ভাবে চলাফের। করছেন 

জেনে আনন্দ হল। তিনি শীত্ব আরাম হউন_-এই আমার 

আকাজ্ষ। ও প্রার্থনা । ইতি 
বি 

পুনঃ__মিসেস্ মেভিয়ারের একখানি সুন্দর পত্রে জানলাম 

যে, তাঁর সুন্দর কাঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় ভয়ানক 

প্লেগ শুরু হয়েছে; কিন্ত এবার তা নিয়ে কোন হৈ চৈ 

নেই। ইতি নি 

(১৯১) ইং 
১৭১৭ টার্ক স্রীট 

স্যান্ ফ্্যান্সিসূকো 

১০ই এপ্রিল, ১৯০০ 

প্রিয় জো, 

নিউ ইয়র্কে একট! গুলতাঁন হচ্ছে দ্রেখছি। অ*** আমায় 

একখানি পত্র লিখে জানিয়েছে ষেঃ সে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে 

যাবে। সে ভেবেছে যে, মিসেস্ বুল ও তুমি তার বিরুদ্ধে 

আমাকে অনেক কিছু লিখেছ। উত্তরে আমি তাকে ধে্ধ্য 

ধরে থাকতে লিখেছি, আর জানিয়েছি যে, মিসেস্ বুল ও 

৪১১ 
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মিস্ ম্যাক্লাউড, আমাকে তার সম্বন্ধে শুধু মল কথাই 

লিখেন । 

দেখ জো-জো, এই সব হুজ্জতের বিষয়ে আমার;রীতি ত 

তোমার জানাই আছে-_তা হচ্ছে, সমস্ত হুজ্জত এড়িয়ে চল।। 

“মাই এই সবের ব্যবস্থা করেন। আমার কাজ শেষ হয়েছে। 

জো, আমি ছুটি নিয়েছি । "মা এখন নিজেই তার কাজ 

চালাবেন। এই তবুঝি। 

এখন, তুমি যেমন পরামর্শ দিয়ে থাক__আমি এখানে য! 

কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি, সব পাঠিয়ে দেব। আজই পাঠাতে 

পারতাম, কিন্তু হাজার পুরাবার অপেক্ষায় আছি। এই 

সপ্তাহ শেষ হবার আগেই স্তান্ ফ্র্যান্দিসকোতে এক হাজার 

পুরে করবার আশা রাখি। আমি নিউ ইয়র্কের নামে 

একখানি ড্র্যাফট কিনব, কিংব! ব্যাঙ্ককেই যথার্থ ব্যবস্থা করতে 

বলব। 

মঠ ও হিমালয় হতে অনেক চিঠি এসেছে। আজ সকালে 

স্বব্ূপানন্দের এক চিঠি পেলাম; কাল মিসেস্ সেভিয়ারের 
একখানি এসেছে । 

মিস্ হ্ান্স্বরোকে ফটোগ্রাফগুলির কথা বলেছি। মিঃ 

লেগেটকে আমার নাম করে বেদাস্ত সোসাইটির ব্যাপারটার 

যঘথোচিত সমাধান করতে বলো। 

| এইটুকু শুধু আমি বুঝেছি যে, প্রতি দেশেই আমাদিগকে 

তার নিজন্ব ধারা মেনে চলতে হবে। স্থতরাং তোমার 

কাজ যদি আমায় করতে হত, তাহলে আমি সমস্ত সভ্য 

৪১২ 
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ও সহাহুভূতিকাঁরীদের এক সভ|। আহ্বান করে জিজ্ঞাস! করতাম 

যে, তারা কোন সংহতি চান কিনা, আর যদি চান তবে উহ 

কিরূপ হওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি। কিন্তু তৃমি স্থকৌশলা, তুমি 
নিজের বঁড়শিতেই গেঁথে তুলো । আমি রেহাই চাই। একাস্তই 
যদি মনে কর যে, আমি উপস্থিত থাকলে পাহাষ্য হবে, তবে আমি 

দিন পনরোর মধ্যে আসতে পারব। আমার ওখানকার কাজ 

শেষ হয়েছে। তবে স্তান্ ফ্র্যান্সিসকোর বাইরে ই্রকটন্ একটি 

ছোট শহর--আমি সেখানে দ্রিন কয়েক কাজ করতে চাই। 

তারপর পূর্বাঞ্চলে যাব। আমার মনে হয়, এখন আমার বিশ্রাম 
লওয়। আবশ্যক-__যদিত আমি এই শহরে বরাবরই সধ্টাহে ১০০ 

ডলার করে পেতে পারি। এবারে আমি নিউ ইয়র্কের উপর 

লাইট ব্রিগেডের আক্রমণ১ চালাতে চাই। আমার আতস্তরিক 

ভালবানা জানবে । 

তোমার চিরন্মেহশীল 

বিবেকানন্দ 

পু কন্ীবা সকলেই যদি সংহতির বিরোধী হয়, তবে 
কি তুমি মনে কর যে, ওতে কোন ফল হবে? তুমিই 

ং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে স্বল্প অন্ত্রশস্ত্রে সহ্জিত ৬০* অস্বাবোহীর একটি বাহিনীৰ 

উপর এক ভূল আদেশ আসে যে, প্রবল শত্রদলকে আক্রমণ করিতে হইবে । 

সকলেই বুঝিতেছিল যে, এই আক্রমণের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু । তবু গুলিবর্ষণাদিকে 

উপেক্ষা করিয়! তাহারা অগ্রসর হইল এবং মুষ্টিমেয় সৈন্য ছাড়া সকলেই প্রাণ 

দিয়া চিরকালের মত এই আদর্শ রাখিয়া গেল যে, কর্ভব্যের আহ্বানে সৈম্ত 
কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না । 

| ৪১৩ 
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জান ভাল! যা উত্তম মনে করবে, তাই করো । 'নিবেদিতা। 

চিকাগো হতে আমায় একখানি চিঠি লিখেছে । (স গোটা 

কয়েক প্রশ্ব করেছে__আমি উত্তম দেব। 
বি 

(১৯২) ইং 
জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত 

আলামেডা, ক্যালিফণিয়া 

১২ই এপ্রিল, ১৯০০ 

'''মা আবার বরদ! হচ্ছেন; অবস্থা অনুকূল হয়ে আলছে-_ 

তা হতেই হবে! কন্ম চিরকালই অশুভকে সঙ্গে নিয়ে আসে। 

আমি নিজ স্বাস্থ্য খুইয়ে সঞ্চিত অশুভরাঁশির পরিশোধ করেছি। 

এতে আমি খুশী আছি, আর এতে আমার মন হাল্ক! হয়ে 

গেছে- আমার জীবনে এমন একটা জিপ্ধ কোমলতা ও প্রশাস্তি 

এসেছে, যা ইতঃপূর্ববে কখনো ছিল না। আমি এখন 
কিরূপে একই কালে আসক্ত ও অনাসক্ত থাকতে হয়, তাই 

শিখছি এবং ক্রমেই নিজের মনের উপর আমার প্রতুত্ব 
আসছে। 

মায়ের কাজ মাই করছেন) সেজন্য এখন বেশী মাথ। 

ঘামাই না। আমার মত ক্ষুদ্র কীট প্রতি মুহূর্তে হাঁজার 
হাজার মরছে; কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলে যাচ্ছে। 

জয় মা!**'মায়ের ইচ্ছাশ্োতে গা ভাসিয়ে সম্পূর্ণ নিংসঙ্গ ভাবেই 

আমি আজীবন চলে এসেছি। যখনই আমি তাতে বাধ! 
দিতে চেয়েছি, তখনই ঘা খেয়েছি। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক |." 
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আমি স্থখে আছি, নিজের মনের সব ছন্দ কাটিয়ে উঠেছি এবং 

আমার অন্তরের বৈরাগ্য আজ পূর্ববাপেক্ষা অধিক সমূজ্জল। 
নিজের আত্ীক্বর্গের প্রতি ভালবাসা প্রতিদিন হাঁসপ্রাপ্ত হচ্ছে, 

আর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বদ্ধিত হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের 

অশ্বথথপাদমূলে শ্রীরামকুষ্তদেবের সহিত সেই যে আমরা অনিভ্রায় 

দীর্ঘ রাত্রি যাঁপন করতাম, তারই স্থৃতি পুনরায় অন্তরে জাগছে । 

আর কর্ম? কম্পন আবার কি? কার কম্ম? আব কার 

জন্যই ব। কর্ম? 

আমি মুক্ত । আমি মায়ের সম্তান। মাই সব কন্ম করেন, 
মায়েরই সব লীলা । আমি কেন মতলব আটতে যাব? আর 

কি মতলবই ব। আটব? আমার পরিকল্পনীর অপেক্ষা না রেখেই 
মা-র যেমন অভিরুচি, তেমনি ভাবে যা-কিছু আসবার এসেছে ও 

চলে গেছে। মা-ই ত মন্ত্রী, আমরা তাঁর হাঁতের যন্ত্র ছাড়া 

আর কি? 

(১৯৩) ইং 

আলামেডা, ক্যালিফণিয়। 
১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ 

প্রিয় জে, 

এইমাত্র তোমার ও মিসেস্ বুলের সাদর আহ্বানপত্র 

পেলাম। এ চিঠি আমি লগ্ুনের ঠিকানায় লিখছি । মিঃ লেগেট 
নি:সন্দিভীবে আরামের পথে চলেছেন জেনে আমি কতই না. 

স্থখী হয়েছি ! 
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মিঃ লেগেটের সভাপতিপদ ত্যাগ করার খবরে বৃড়ই দুঃখিত 
হলাম। 

আদত কথা, আরো গোল পাকাবার ভয়ে ৮ চুপ 

করে আছি। তুমি ত জানই__ আমার সব ভগ্নানক কড়া 

ব্যবস্থা; একবার যদি আমার খেয়াল চাপে ত এমনি চেঁচাতে 

শুর করব যে, অ-_র মনের শাস্তি ভঙ্গ হবে। আমি তাকে 

শুধু এইটুকু লিখে জানিয়েছি যে, মিসেস্ বুল সম্বন্ধে তার সব 

ধারণ। একেবারে ভুল। 

কর্ম কর! সব সময়েই কঠিন । আমার জন্যে প্রার্থনা কর, জো, 
ঘেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার 

সমুদয় মন-প্রাণ যেন মায়ের সততায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে 

যাঁয়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন 

তুমি আবার লগুনে পুরানে! বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে খুবই স্থৃবী 

আছ নিশ্চয়। তাদের সকলকে আমার ভাঁলবাঁস জানিয়ে] । 

আমি ভালই আছি-__মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের 

চেয়ে মনের শাস্তি-্বচ্ছন্দতাঁই খুব বেশী বোধ কচ্ছি। লড়াইয়ে 

হাঁর-জিত ছুইই হল--এখন পুটুলি-পাঁটুল1! বেঁধে সেই মহান 

মুক্তি্ীতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। "অব শিব পার 

করে! মের! নেইয়া”হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে 

যাও, প্রভু । | 

যতই যা হোক, জো, আমি এখন :সেই পূর্বের বালক বই 

আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটার তলায় বামকুষ্জের 
'অপূর্বব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে ষেত। এ 
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বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আদল প্রকৃতি_-আর কাজকর্ম, 

পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু কর! গেছে তা এ প্রকৃতিরই উপরে 

কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, 

আবার তার সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি-_সেই চিরপরিচিত 

কণন্বর !_ যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পধ্যস্ত কণ্টকিত 

করে তুলছে !_বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মীন্তষের মায় উড়ে 

যাচ্ছে, কাজকর্শা বিশ্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও 

প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাড়িয়েছে রয়েছে কেবল তার 

স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান !__যাঁই, প্রভূ, যাই! 

এ তিনি বলছেন, “মৃতের সৎকার মৃতের করুক্্গে (সংসারের 

ভাল-মন্দের সংস্কার সংসারীর দেখুক্গে ) তুই (ওসব ছুঁড়ে 

ফেলে দিয়ে) আমার পিছে পিছে চলে আয়1”__যাই, প্রভু, 

যাই! 
হা, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার 

নির্ববাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে উহা! স্পষ্ট প্রত্যক্ষ 

করি, সেই অনীম অনন্ত শাস্তি-সমুদ্র-_মায়ার এতটুকু বাতাস 

বা একটা ঢেউ পধ্যস্তও যাঁর শান্তি ভঙ্গ কচ্ছে না! 

* আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী) এত ষে ছুংখ ভূগেছি, 

তাতেও খুশী; জীবনে কখন কখন বড় বড তুল যে করেছি, 
তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শাস্তি-সমুত্রে ডুব দিতে 

যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন 

বন্ধনে আমি কাঁউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমিও 

কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি 
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হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হুই, (সেই পুরানো) 

বিবেকানন্দ কিন্ত চলে গেছে, চিরদিনের জন্তে মর 
ফিরছে ন|! 

শিক্ষাদাীতা, গুরু, নেতা, আচাধ্য বিবেকানন্দ চলে গেছে-_ 
পড়ে আছে একট! কেবল পূর্বের সেই বাঁলক, প্রভুর সেই চিরশিষা, 

চিরপদাশ্রিত দাস! 

তুমি বুঝতে পারছ, আমি কেন অভেদানন্দের কাজে হাত 

দিচ্ছি ন।! 

আমি কে, জো, যে কারো কাজে হাত দেব? অনেক দিন 

হুল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই “এইটে 

আমার ইচ্ছা” বলবার আর অধিকার নেই। এই বৎসরের 

গোড়া থেকেই আমি ভারতের কাজে কোন আদেশ দেওয়] 

ছেড়ে দিয়েছি-_-তা৷ ত তুমি জানই। তুমি ও মিসেস্ বুল 
অতীতে আমার জন্য যা করেছ, তার জন্য অজন্র ধন্যবাদ । 

তোমর চির কল্যাণ_-অনস্ত কল্যাণ লাভ কর। তীর ইচ্ছা- 

স্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই 
সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে 

হয়। এখন আবার সেইরূপে গ!। ভাঁসান দিয়েছি । উপর 

দিবাকর নিশ্নল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে 

শ্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভ। পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল 

প্রাণী ও পদার্থই কত নিম্ভব, কত স্থির, শাস্ত 1--আর, আমিও 

সেই সঙে এখন ধীর-স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর 
না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর স্থশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে 
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চলেছি! এতটুকু হাত-প। নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে 
আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত 

নিস্তব্ধতা ও শাস্তি আবার ভেঙ্গে যায়! প্রাণের এই শাস্তি ও 

নিম্তবতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! ইতংপূর্বে 
আমার কশ্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত ১, আমার 

ভালবাশার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে 

ফলভোগের আকাজ্ষা! থাকজ্ আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রতুত্বস্পৃহ। 

আমত। এখন সে সব উড়েযাচ্ছে। আর, আমি সকল বিষয়ে 

উদাসীন হয়ে তীর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গ! ভাঁপান দিয়ে চলেছি। 

যাই! ম! যাই!_-তোমার আ্সেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে 

তুম নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে__ 
অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবল-মাত্র ব্রা বা 
সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার ছিধা নাই! 

১ বাসন। ভিন্ন সংসারে শরীরধারণ এবং নিঃস্বার্থ লোকশিক্ষা- কাধ্যও 

যে সম্পন্ন হইতে পাবে না, একথা বেদান্তশাস্ত্রের নান। স্থানে উল্লিখিত আছে। 

মহধি অষ্টাবত্র সমাধির জন্য চেষ্টাকেও বর্শবন্ধনপ্রন্থুত বলিয়া বাজধি জনককে 

বলিয়াছেন__ 
«অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমন্তৃতিষ্ঠসি ।” 

গীতাতেও উল্লিখিত আছে-_ 

«সব্বারস্ত| হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ |” 
তগবান্ শ্রীরামকৃষ্দেবও বলিতেন, প্থাদ ন! থাকলে গড়ন হয় না।” 

স্বামিজী এখন পূর্ণজ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়! এভাবে এই কথাগুলি বলিতেছেন । 
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আহা হা_-কি স্থির প্রশান্তি! চি্তাগুলো রা বোধ 

হচ্ছে ঘেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অভ্যান্তর-প্রদেশ থেকে 
মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অল্পষ্টভাঁবে আমার কাঁছে এসে 

পৌছুচ্ছে। আঁ শীস্তি__মধুর, মধুর শাস্তি__ঘেন ঘা-কিছু দেখছি 
শুনছি, সকলকে ছেয়ে রয়েছে !_মুন্ধষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে 

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে-__যখন সব জিনিস দেখ। 

যায়, কিন্ত ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়__ভয় থাকে না, তাদের 

প্রতি একটা অনুরাগ থাঁকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু 

ভাল-মন্দ ভাব পধ্যস্তও জাগে না_আমার মনের এখনকার 

অবস্থা যেন ঠিক দেইরূপ, কেবল শান্তি, শাস্তি।__চারিপার্থে 

কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে 
যেমন শাস্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাঁকে 

ঠিক এরপ দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শাস্তির বিরাম নাই ! 

এ আবার সেই আহ্বান !__যাই, প্রভূ, যাই । 

এ অবস্থায় জগৎট| রয়েছে; কিন্তু সেটাকে স্থুন্দরও বোধ 

হচ্ছে ন।, কুৎ্সিতও বোধ হচ্ছে ন৷।_ ইন্দ্রিয়ের দ্বার বিষয়ানুভূতি 

হচ্ছে, কিন্তু মনে এটা ত্যাজ্য ওট! গ্রাহ্হ এরূপ ভাবের কিছুমাত্র 

উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যেকি আনন্দের অবস্থা, তা 

তোমীয় কি বলব! যা-কিছু দেখছি, শুনছি সবই সমানভাবে 

ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে) কেন না নিজের শরীর থেকে 

আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, 

উপাদেয়-হেয় বলে যে একট! সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, 

সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, 
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সর্বাপেক্ষা উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি ইতঃপূর্বে যে বোধটা! 
ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! 
ও তৎ সৎ! 

আমি আশা করি, তোমর! সকলে লগ্ডনে ও প্যারিসে 

বছু অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করবে-_-শরীর ও মনের নৃতন 
খোরাক পাবে। 

তুমি ও মিসেস বুল আমার চিরস্তন ভালবাস জানবে। 
ইতি 

তোমারই চিরবিশ্বত্ত 

বিবেকানন্দ 

(১৯৪) ইং 

২রা মে, ১৯০০ 

প্রিয় নিবেদিতা, 

আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম,_মাসাঁবধি কঠোর 

পরিশ্রমের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হয়েছিল। যাই 

হোক, এতে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমার 

হৃৎপিণ্ড বা কিডনিতে কোনও রোগ নাই, শুধু অধিক পরিশ্রমে 
সামুগুলি ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে। স্থতরাং আজ কিছু দিনের 

জন্য পাঁড়াগাঁয়ে যাচ্ছি এবং শরীর ম্ুস্থ না হওয়া পধ্যস্ত 

ওখানেই থাকব ; আশ! করি, শীঘ্রই তা হয়ে যাবে । 

ইতোমধ্যে প্লেগের খবর ইত্যাদিতে পূর্ণ কোন ভারতীয় 
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চিঠি আমি পড়তে চাই না। আমার সব রি মেরীর 

কাছে ঘাচ্ছে। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসছি, ততক্ষণ মেবীর 
অথবা মেরী চলে গেলে তোমারই কাছে এ সব থাকুক। 

আমি সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাঁই। জয় মা! 

মিসেস সি পি হাট্টিংটন্ নামে একজন খুব বিত্বশালিনী 
মহিল| আমায় কিছু সাহাষ্য করেছিলেন; তিনি তোমার 

সঙ্গে দেখা করতে ও তোমায় সাহায্য করতে চান। তিনি 

১লা জুনের মধ্যেই নিউ ইয়র্কে আসবেন। তার সঙ্গে দেখ। 

না করে চলে যেও না| যেন। আমার খুব শীগগীর ফিরবার 

সম্ভাবন৷ নাই ; স্থতরাং তার নামে তোমার একখানি পরিচয়পত্র 

পাঠিয়ে দেব। 

মেরীকে আমার ভালবাস! জানিয়ে । আমি দিন কয়েকের 

মধ্যেই যাচ্ছি । ইতি 

সতত শুভান্ুধ্যায়ী 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পু সঙ্গের চিঠিখাঁনি তোমাকে মিসেস্ এম সি এ্যাভাম্দের 

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য লিখলাম; তিনি জজ 

এযাডাম্সের স্ত্রী। তাঁর সঙ্ষে অবিলম্বে দেখা করবে। এর 

ফলে হয়ত অনেক কাজ হবে। তিনি খুব স্থপরিচিতা-_তার 

ঠিকানা খুঁজে বের করো! । ইতি 
বি 
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(১৯৫) ইং 

ভগিনী মিবেদিতাঁর কয়েকটি প্রশ্ন ও 

স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত উত্তর 
স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কে। 

২৪শে মে, ১৯০০ 

প্র--পূৃর্থীরাঁয় ও চাদ খন কান্তকুক্জে স্বয়দ্বরে ঘেতে মনস্থ 

করেন, তখন তার! কাদের ছান্মবেশ ধারণ করেছিলেন-_-ত। মনে 

করতে পারছি ন।। 

উত্তর--উভয়েই চাঁরণের বেশে গিয়েছিলেন। 

প্র-পৃথ্থীরায় যে সংযুক্তীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, 
তা কি এই জন্য যে, সংযুক্ত ছিলেন অপামান্য| রূপসী এবং 

তাহার প্রতিদ্বন্বীর ছুহিত1? সংযুক্তীর পরিচারিকা হবার জন্য 

তিনি কি নিজের একজন দাসীকে শিখিয়ে পাঠিযেছিলেন ? 
এবং এই বৃদ্ধা ধাত্রীই কি রাঁজকুমারীর মনে পৃথীরায়ের প্রতি 

ভাঁলবাঁপার বীজ অস্কুরিত করেছিল? 

উ--পবস্পরের বূপগুণের বর্ণনা শুনে ও আলেখ্য দেখে 

ভার। একে অন্তের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন। আলেখ্য-দর্শনে 

নায়ক-নায়িকার মনে পূর্ববরাগের সঞ্চার ভারতবর্ষের একটি 

প্রাচীন রীতি। 

প্র--কষ্ণ যে গোপবাঁলকদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, 
তাহার কারণ কি? 

উ-_এরূপ ভবিষ্তদ্বাণী হয়েছিল ষে, কৃষ্ণ কংসকে সিংহাসনচ্যুত 

করবেন। পাঁছে জন্মের পর কৃষ্ণ কোথায়ও গোপনে লালিত- 
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পালিত হন, সেই ভয়ে দুরাঁচার কংস কৃষ্ণের পিড়্ামাতাঁকে 

(যদ্দিও তার! ছিলেন কংসের ভগ্ী ও তশ্নীপতি ) কারাগারে 

নিক্ষিপ্ত করেছিল এবং এরূপ আদেশ দিয়েছিল যে, সেট বৎসরে 
রাঁজ্যমধ্যে যত বালক জন্সিবে সকলকেই হত্যা! করা হবে। 
অত্যাচারী কংসের হাত হতে বাচাবার জন্যই কৃষ্ণের পিতা 

কষ্ণকে গোপনে পার করেছিলেন । 

প্র--তীার জীবনের এ অধ্যাঁয় কি ভাবে পর্যবসিত হয়? 

উ-অত্যাচারী কংস কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি স্বীক্ব 

ভ্রাতা বলদেব ও পালকপিতা৷ নন্দের সমভিব্যাহারে বাঁজসভায় 

গমন করেন। (অত্যাচারী তাকে বধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল।) 

তিনি অত্যাচারীকে বধ করলেন, কিন্তু রাজ্য নিজে অধিকার 

না করে কংসের নিকটতম উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসালেন। 

কশ্মের ফল তিনি নিজে কখনে। ভোগ করতেন না। 

প্র--এই সময়কার কোন চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলতে 

পারেন কি? 

উ-কৃষ্ণের এই সময়কার জীবন অলৌকিক 'ঘটনাসমূহে 

পরিপূর্ণ। শৈশবে তিনি বড়ই দুরস্ত ছিলেন। ছুষ্টামির জন্য 

তার গোপিনী মাতা একদিন -তীকে মস্থনরজ্জ দ্বারা বাধতে 

) চেয়েছিলেন । কিন্তু সমস্ত রূজ্্ব একত্র জুড়েও ততদ্দার৷ তিনি 

তাকে বাধতে পারলেন না। তখন তার চোখ খুলে গেল, 

আর তিনি দেখলেন ঘে ধাকে তিনি বাধতে যাচ্ছেন তার 

দেহে সমগ্র ব্রদ্ধাণ্ড অধিষ্ঠিত। ভদ্বে. কাপতে কাঁপতে তিনি 

ভগবানের স্বতি আরম্ভ করলেন। ভগবান তখন তাঁকে আবার 
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মায়ার দ্বারা আবৃত করলেন; আর তিনি শুধু বালকটিকেই 
দেখতে পেলেন । 

পরব্রহ্ম ঘষে গোপবাঁলক হয়েছেন, একথ। দেবশ্রষ্ট ব্রহ্মার 

বিশ্বাম হল না। তাই পরীক্ষা করবার জন্য একদা তিনি সমস্ত ধেস্ু 

ও গোপবাঁলকদিগকে চুরি করে এক গুহাভ্যন্তরে ঘুম পাড়িয়ে 
রেখে দিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন যে, সেই সমুদয় ধেনু 

ও বালক কৃষ্ণকে ঘিরে বিরাজ করছে! তিনি আবার সেই 

নৃতন দলকে চুরি করলেন এবং লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু 

ফিরে এসে দেখেন তারা যেমন ছিল, তেমনি সেখানে রয়েছে । 

তখন তার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হুল, তিনি দেখতে পেলেন 

অনস্ত কোটি ব্রন্ধাণ্ড এবং সহম্র সহম্র ব্রহ্ম। কৃষ্ণের দেহে 

বিরাজমান । 

কালীয় নাগ যমুনার জল বিষাক্ত করছিল বলে তিনি 
ফণাঁর উপর নৃত্য করেছিলেন। ইন্দ্রের পুজা তিনি বারণ 

করাতে ইন্দ্র কুপিত হয়ে যখন এবপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ 

আর্ত করলেন যেন সমস্ত ব্রজবাপী বন্যার জলে ডুবে মরে, 

তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ একটি মাত্র 

অঙ্গুলি দ্বারা গোবদ্ধন পর্বতকে ছাতার ন্যায় উর্ধে তুলে 

ধরলেন, আর তার নীচে তারা সকলে আশ্রয় গ্রহণ করল । 

শৈশব হতেই তিনি নাগপূজা ও ইন্ত্রপূজার বিরোধী 

ছিলেন। ইন্দ্রপুজা একটি বৈদিক অনুষ্ঠান। গীতা গ্রন্থের 
সর্বত্র ইহ] সুস্পষ্ট যে, তিনি বৈদিক যাগযজ্জের পক্ষপাতী 

ছিলেন ন|। 
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জীবনের এই সময়েই তিনি গোপীদের সঙ্গে লীল৷ করেছিলেন | 

তখন তার বয়স পনরে। বৎসর । 

(১৯৬) ইং 

ভগিনী নিবেদিতাঁকে লিখিত 

স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো 

২৬শে মে, ১৯০০ 

আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো 

না। শ্রী ওয়াহি গুরু, শ্রী ওয়াহি গুরু | ক্ষত্রিয়শোণিতে তোমার 

জন্ম। আমাদের অঙ্েের গৈরিক বাস ত যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুলজ্জ ! 
ব্রত-উদ্যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য 

ব্যস্ত হওয়৷ নহে। শ্রী ওয়াহি গুরু। 

অদৃষ্টের আবরণ ত ছূর্ভেদ্ কৃষ্ণ। কিন্তু আমিই ত সর্বময় 

প্রভু! যে মুহূর্তে আমি উর্ধে হস্তোত্তোলন করি-_তন্মুহূর্তেই 
উহার! অন্তহিত হইয়া যায়। এ সবই অর্থহীন এবং ভীতিই 
এদের জনক। আমি ভয়েরও ভয়, রুদ্রেরও রুদ্র। আমি 
অভীঃ, অদ্বিতীয়, এক। আমি আদৃষ্টের নিয়ামক, আমি 

কপাঁলমোচন। শ্রী ওয়াহি গুরু। দৃঢ় হও, মা! কাঞ্চন কিংবা 
অন্য কিছুর দাস হয়ো নম) তাহলেই সিদ্ধি আমাদের 

হনিশ্চিত। 
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(১৯৭) ইং 

নিউ ইয়র্ক 

২০শে জুন, ১৯০৭ 
প্রিয়-_, 

'*'মহামায়া আবার সদয় হয়েছেন বলে বোধ হয়, আঁর চক্র 
ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠছে ।... 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৯৮) ইং 

নিউ ইয়র্ক 

২রা৷ জুলাঁই, ১৯০০ 

প্রিয়, 

'"*"মা-ই সব জানেন”__একথা আমি প্রায়ই বলি। মার 
নিকট প্রার্থনা কর। নেতা! হওয়া বড় কঠিন। সজ্যের পায়ে 

যথাসর্ধন্ব, এমন কি নিজের সত্ব পধ্যস্ত নেতাকে বিসর্জন 
করতে হয়।**" 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(১৯৯) ইং 

১০২ পশ্চিম ৫৮ নং রাস্তা 

নিউ ইয়র্ক 

২৪শে জুলাই, ১৯০০ 
প্রিয় জে, 

হ্র্য-জ্ঞান;। তরঙ্গায়িত জল-কর্ম; পন্ম-প্রেম) সর্প 

৪২৭ 



পত্রাবলী 

যোগ; হংস-আত্মা) উক্তিটি-হংস (অর্থাৎ না ) 
আমাদিগকে উহা! প্রেরণ করন১। ইহ। হ্ৃং-সরোবন্ী। এটা 
তোমার কেমন লাগে? যা হোক, হুংস ঘেন তোমায় এ সমস্ত 

দিয়ে পরিপূর্ণ করেন। 

আগামী বৃহস্পতিবারে ফরাসী জাহাজ 'ল৷ শ্টাম্পেন'-এ 

আমার যাত্র! করার কথা আছে। 

বইগুলি ওয়াল্ডে। ও হুইট্মণ্ড কোম্পানীর কাছে আছে এবং 
ছাপার মত প্রায় প্রস্তৃত হয়েছে । 

আমি ভাল আছি, ক্রমে স্বাস্থ্যলীভ করছি_-এবং আগামী 

সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখ! হওয়। পর্্যস্ত ঠিকই থাকব। ইতি 

সতত গ্রতৃপদা শ্রিত 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(২০০) ইং 

১০২ পূর্বব ৫৮ সংখ্যক রাস্তা 

নিউ ইয়র্ক 
২৫শে জুলাই, ১৯০০ 

প্রিয় তুরীয়ানন্দ, 

মিঃ হান্স্বার্গের একখানি পত্রে জানলাম যে, তুমি তাদের 
ওখানে গিয়েছিলে। তাঁরা তোমাকে খুব পছন্দ করেন এবং 

১ ইহ! রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেব প্রতীকটির ব্যাখ্যাকল্পে লিখিত। 
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আমার বিশ্বাল, তুমিও বুঝতে পেরেছ যে, তাদের বন্ধুত্ব কত 

অক্ুত্রিয, পবিত্র ও স্বার্থলেশশৃন্য। আমি কাল প্যারিস যাত্রা 

করছি, যোগাঁষোগ সব ঠিক হয়ে এসেছে । কালী এখানে নেই। 
আমি চলে যাচ্ছি বলে মে একট্র ভাবিত হয়ে পড়েছে__কিন্তু 

এছাড়া উপায় কি? 

৬ প্রাস্ দে-জেতাঁ ইনি, প্যারিস-_মিঃ লেগেটের এই 

ঠিকানায় অতঃপর আমায় পত্র লিখবে। মিসেদ ওয়াইকফ,, 
হান্স্বার্গ ও হেলেনকে আমার ভালবাস। জানাবে । : সমিতি- 

গুলোর কাজ আবার একটু শুরু করে দাও এবং মিসেস্ হান্স্- 

বার্গকে বলো, তিনি যেন সময় মত সব চাদ] আদায় করেন, 

আর টাকা তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেন; কারণ সারদা 
জানিয়েছে, তাদের বড় টানাটানি চলছে। মিস্ বুককে আমার 

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবে । আমার অসীম ভালবাসা জানবে । 

ইতি 

সতত গ্রভৃপদা শ্রিত 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পুঃ__বলি হাঁস কেমন? “তারা পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে 

করে রমণ ।৮* 

£ এই অংশ থামের উপরে বাংলায় লিখিত ছিল। 

হুংস-_পরমাত্বা, হংসী_-জীবাত্মা ; এখানে পবমাত্মার সহিত জীবাজ্মার 

লীল! বুঝাইতেছে। 
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মায়াবতীর জনৈক ত্রক্ষচারীকে লিখিত 

নিউ ইয়র্ক 

আগষ্ট, ১৯০০ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। এতদিন জবাব দিতে 

পারি নাই। তোমার স্থখ্যাতি মিঃ সেভিয়ার তার পত্রে করেছেন। 

তাতে আমি বিশেষ খুশী হলাম । 

তোমর। কেকি কর ইত্যাদি পুঙ্থান্ুপুঙ্খ লিখে আমায় পত্র 

লিখবে । তোমার মাকে পত্র লিখ না কেন? ওকি কথা? 

মাতৃভক্তি সকল কল্যাণের কারণ। তোমার ভাই কলকাতায় 

পড়ছে-শুনছে কেমন? 

তোদের সব আনন্দদের নাম মনেও থাঁকে না-_কোন্টাকে 

কি বলি! 'সবগুলোকে এক সাঁটে আমার ভালবাসা দিবি। 

খগেনের শরীর বেশ সেরে গেছে খবর পেয়েছি--বড়ই সুখের 

কথা। তোদের সেভিয়ারর! ঘত্ব করে কিন সব লিখবি। 

দীন্ুর শরীরও ভাল আছে-_বড় স্থখের বিষয়। কালী ছোঁকরার্খ 

একটু মোট। হবার 657009005 (প্রবণতা ) আছে; তার পাহাড় 
চড়াই-ওতরাইতে সে সব সেরে যাবে মিশ্চিত। স্ব্ূপকে বলবি 

আমি তার কাগজ চালানতে বিশেষ খুশী। [79 18 0011)% 

৪91670010 দা০: (সে চমত্কার কাজ করছে )। 

আর সকলকে আমার আশীর্বাদ ভালবাস! দিবি। আমার 
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শরীর সেরে গেছে_-সকলকে বলিপ। আমি এখান থেকে ইংলও 

হয়ে শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাচ্ছি। 
সাশীর্ববাদং 

বিবেকানন্স্থ 

(২০২) 
৬ প্লাস দে-জেতাৎ ইনি, প্যাবিল 

১৩ই আগষ্ট, ১৯০০ 
হরি ভাই, 

তোমার ক্যালিফিয়। হতে পত্র পেলুম। তিনজনের ভাব 
হতে লাগল, মন্দ কি? ওতেও অনেক কাঁজ হয়। শ্রীমহারাজ 

জানেন। য| হয় হতে দাও। তার কাজ তিনি জানেন, তুমি- 

আমি চাকর বইত নই ! 
এ চিঠি স্তান্ ফ্র্যান্সিসকোতে পাঠাই-_মিসেস্ এস্ পানেলের 

কেয়ারে। 

নিউ ইয়র্কের সামান্ত সংবাদ পেয়েছি এইমাত্র । তারা আছে 

ভাল। কালী প্রবাসে। তুমি স্যান্ ফ্যান্সিস্কোতে “কিমাসীত 
প্রভাষেত ব্রজেত কিম্”১ লিখো । আর মঠে টাক! পাঠাবার 

কথাটায় গাফিল| হয়ে! না। লস্ এগ্েলিস, শ্যান্ ফ্র্যান্সিস্কে। 
'ছতে যেন অবশ্ট অবশ্য টাকা মাসে মাসে যায় । 

আমি এক রকম বেশ আছি। শীত্রই ইংলগু যাত্র।। 
শরতের সংবাদ পাচ্ছি। তার মধ্যে আমাশ। হয়েছে। আর 

সকলে আছে ভাল। ম্যালেরিয়া এবার বড় কাউকে ধরে নি। 

১ শ্বামিজী গাতার এই বাক্যটি ঠাট্টা করিয়! লিখিয়াছেন। উহাব 

অর্থ- কোথায় থাক, কি বল, কোথায় যাও, ইত্যাদি। 
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গঙ্গার উপর বড় ধরেও না। এবার বর্ষা কম ুওয়ায় বাংলা 
দেশেও আকালের ভয়। ৰ 

কাজ করে যাও ভায়৷ "মায়ের কৃপায়; মা জানেন, তুমি 

জান__আমি খালাস! আমি এখন জিবেন নিতে চন্ুম। 
ইতি ্ 

দাস 

বিবেকানন্দ 

(২০৩) ইং 
জন্ ফল্সকে লিখিত 

বুলেভার হ্যান্স হ্নয়ান্ 

প্যারিস 
১৪ই আগস্ট, ১৯০০ 

অন্ুগ্রহপূর্বক মহিমকে লিখে জানাবেন যে, দে যাই করুক 

না] কেন, আমার আশীর্বাদ সে সর্বদাই পাবে । এবং বর্তমানে 

সেষ। করছে তা নিশ্চয়ই ওকালতি ইত্যাদির চেয়ে ঢের ভাল। 

আমি বীরত্ব ও ছুঃসাহপসিকতা পছন্দ করি, আর আমার জাতের 

পক্ষে এরূপ তেজন্বিতাঁর বিশেষ প্রয়ৌজন। তবে আমার স্বাস্থ 

তেঙ্গে যাচ্ছে এবং আমি অধিক দ্রিন বাচবার আশ! রাখি নাঃ 

স্থতরাং মে যেন মা ও সমস্ত পরিবারের ভার নেবার জন্য 

প্রস্তুত হতে থাকে । যে-কোন মুহূর্তে আমি চোখ বুজতে 

পারি। আমি তার জন্ত এখন খুব গর্ব অন্থভব করছি। 

ইতি 
আপনার নেহা বদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

৪৩২ 
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8 

৬ প্লান্ দে-জেতাৎ ইনি 

প্যারিস 

হরি ভাই, 

এক্ষণে ফ্রান্স দেশের সমুদ্রতটে অবস্থান করছি। 0017%7553 

০£ 17180: 01 [91101028 ( ধর্মেতিহাঁস-সম্মেলন ) হয়ে গেছে। 

সে কিছুই নয়, জন কুড়ি পণ্ডিতে পড়ে শালিগ্রামের উৎপত্তি, 

জিহোবার উৎপত্তি ইত্যার্দি বক্বাদ করেছে! আমিও খানিক 

বকৃবাদ তায় করেছি। 

আমার শবীর-মন ভেঙ্গে গেছে। বিশ্রাম আবশ্যক। তার 

উপর একে নির্ভর করবার লোক কেউ নেই, তায় আমি 

যতক্ষণ থাকব আমার উপর ভরস! করে সকলে অত্যন্ত স্বার্থপর 

হয়ে যাবে। 

...লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মন:কষ্ট। 

কাজেই...সব লিখে-পড়ে আলাদ] হয়ে গেছি। এখন আমি 

লিখে দিচ্ছি যে কাঁরও একাধিপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ 

078$05র ( অধিকাংশের ) হুকুমে হবে***লেই মত ট্রাঞ্ই ডিড্ 

করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি। 

এ বৃত্তান্ত এ পধ্যস্ত। এখন তোমরা! ঘ। হয় কর। আমার 

কাজ আমি করে দিয়েছি, বস্। গুরুমহারাজের কাছে খণী 

৪৬৩৩ 

২৮২ 



পত্রাবলী 

ছিলাম- প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি॥ সে কথা 

তোমায় কি বলব ?""'দলিল করে পাঠিয়েছে রা কত্তাত্তির ! 

কতাত্তি ছাড়। বাকী সব সই করে দিয়েছি !*"" ৃ 

গঙ্গাধর ও তৃমি, কালী, শশী, নৃতন ছেলেরা, এদের ঠেলে এঁ 
রাখাল ও বাবুরামকে কত্ত। করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন । 
এ তার কাজ ।***সই করে দিয়েছি । এখন থেকে যা করব, সে 

আমার কাজ ।**" 

আমি এখন আমার কাজ করতে চল্লুম। গুরুয়হারাজের 

খণ১ প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তার আর দাবীদাওয়। 
নেই... 

তোমর! যা করছ, ও গুরুমহারাজের কাজ, করে যাও। 

আমার য| করবাব করে দিয়েছি, বস্্। ওসব সম্বন্ধে আমায় 

আর কিছু লিখে! না, বলে! না, ওতে আমার মতামত একদম 

নেই ।"..এখন থেকে অন্য রকম ।**"ইতি 

নরেক্দ 

পুঃ-_সকলকে আমার ভালবাসা । ইতি 

১ ২৬শে মে, ১৮৯০ সালে প্রমদাদাস মির মহাশ্য়কে লিখিত পত্র 

দেখুন । 

৪৩৪ 
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(২০৫) ইং 

৬ প্লান দে-জেতাৎ ইনি, প্যারিস 

২৫শে আগষ্ট, ১৯০০ 

প্রিয় নিবেদিতা, 

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম__আমার প্রতি সহৃদয় 

বাকালমূহের জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি 

মিসেস্ বুলকে মঠ থেকে টাঁকা তুলে নেবার স্থযোগ দিয়েছিলাম, 

কিন্ত তিনি ও-বিষয়ে কিছু বললেন না, আর এদিকে ট্রাষ্টের 

দ্ললিলগুলি দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল; স্থৃতবা আমি ব্রিটিশ 

কন্সালের আফিসে গিয়ে সই করে দিয়েছি । এখন ওসব ভারতের 

পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাধির ভিতর নেই, 

কারণ আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কাধ্যে আর আমার কোন 

ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা পদ রাখি নি। আমি উহার সভাপতির পদও 

ত্যাগ করেছি। 

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া বামরুষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ 

শিশ্তদ্দের হাতে গেল। ব্রদ্ষানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর 

»উহ! প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়বে। 

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে 

এক মস্ত বোঝ। নেমে গেল! আমি এখন নিজেকে বিশেষ সখী 

বোধ কচ্ছি। 

আমি বিশ বৎসর ধরে রামকৃষ্ণের সেব৷ কল্লাম--তা 

ভূল করেই হোক বা সফলতার ভিতর দিয়েই হোক-- এখন 
৪৩৫ 
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আমি কাধ্য থেকে অবসর নিলাম। বাকী জীবন খ্বাপন ভাবে 

কাটাব। 

আমি এখন আর কাহারও প্রতিনিধি নই বা কাহারও নিকট 
দাঁয়ী নই। এতদিন বন্ধুদের কাছে আমার যে একট] বাধ্য- 
বাধকতা-বোধ ছিল-_-ওটা যেন ছিল একট] দীর্ঘস্থায়ী ব্যারাম। 

এখন আমি বেশ করে ভেবে-চিন্তে দেখলাম-আমি কারুর কিছু 

ধার ধারি নি; আমি ত দেখছি, আমি প্রাণ পর্যন্ত পণ.করে-__ 

আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করে তাদের উপকারের চেষ্টা করেছি, 
কিন্তু তার প্রতিদানম্বদ্ূপ তাব। আমায় গালমন্দ করেছে, 

আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করেছে, আবার বিরক্ত ও জ্বালাতন 

করেছে। 

তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ যে, তোমার 

নৃতন বন্ধুদের উপর আমার ঈর্ষ্য] হয়েছে । আমি কিন্ত তোমাকে 
চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখছি__আমার অন্য যে-কোন দোষ 

থাক না কেন, আমার জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ধ্যা, লোভ ব৷ 

কর্তৃত্বের ভাব নেই। 

'আমি পূর্বেও তোমাকে কোন আদেশ করি নি, এখন ত 

কাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই_-এখন আর কি আদেশ 

দেবে।? কেবল এই পর্যন্ত আমি জানি যে, যতদিন তুমি 
লর্ববাস্তঃকরণে মায়ের সেবা করবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক 

পথে চালিয়ে নেবেন । 

তুমি যে-কোন বন্ধু করেছ, কারো! সম্বন্ধে আমার কখন 

ঈর্্যা হয় নি। কোন বিষয়ে মেশবাঁর জন্য আমি কখনও আমার 
৪৬৩৩৬ 
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ভাইদের সমালোচনা! করি নি। তবে আমি এট! দৃঢ় বিশ্বাস 
করি যে, পাশ্চাত্য জাতিদের একট বিশেষত্ব এই আছে, 
তারা নিজের! যেট! ভাল মনে করে, সেটা অপরের উপর জোর 

করে চাঁপাবার চেষ্টা করে-_ভূলে যায় যে, একজনের পক্ষে যেটা 
ভাল, অপরের পক্ষে সেট। ভাল নাও হতে পারে। আমার 

ভয় হতো যে, তোমার নৃতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার 

মন যে দিকে ঝুঁকবে, তুমি অপরের ভিতর জোঁর করে সেই 

ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেইঞ্আমি কখন 

কখন কোন বিশেষ লোকের প্রভাব থেকে তোমায় তফাৎ 

রাখবার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি 
ত স্বাধীন, তোমার নিজের যা য। পছন্দ তাই কর, নিজের কাজ 

বেছে নাও ।"*' 

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম । কিন্তু 

এখন দেখছি মায়ের ইচ্ছা_আমি আমার আত্মীয়বর্গের জন্য 

কিছু করি। ভাল, বিশ বছর পৃর্ধ্বে আমি যা! ত্যাগ করেছিলাম, 

তা আমি আনন্দের সহিত আবার ঘাঁড়ে নিলাম। বন্ধুই হোক, 
শত্রই হোক, সকলেই তাঁর হাতের যন্তরত্বূপ হয়ে স্থখ বা দুঃখের 
ভিতর দিয়ে আমাদের কম্মক্ষয় করবার লাহায্য করছে। স্থতরাং 

ম। তাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আমার ভালবাস! 

আশীর্বাদাদি জানবে। ইতি 

তোমার চিরন্েহাবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

৪৩৭ 
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(২০৬) ইং 
প্যারিস 

২৮শে আগষ্ট, ১৯০৩ 

প্রিয়, 

এই তো জীবন-__শুধু খেটে মর, আর খেটে মর! আর 
তা ছাড়া কীই বা আমাদের করবার আছে? শুধু খেটে মর, 
খেটে মর! যা হোক একটা কিছু ঘটবে, একট! কিছু পথ খুলে 

যাবে। আৰন্র যদি তা না হয়__হয়ত সত্যই তা কখনো হবে না 
_-তবে, তবে_-তবে কী? আমাদের য। কিছু উদ্যম সবই হচ্ছে, 

সাময়িক তাবে_সেই চরম পরিণতি মৃত্যুকে এডিয়ে চলার 

প্রচেষ্টা! অহো সর্ববক্ষতপরিপুরক মৃত্যু! তুমি না.থাঁকলে 
জগতের কী অবস্থাই ন৷ হতে! ! 

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এই সংসার সত্য নয়, চিরস্তনও নয়। 
ভবিষ্যৎই বা আরে। ভাল হবেকি করে? উহা তে৷ বর্তমাঁনেরই 

ফলস্বরূপ ; স্তরাং আরো খারাপ না হলেও উহ বর্তমানেরই তো! 

অনুরূপ হবে! 

ব্বপ্ন, আহা! কেবলই স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল! স্বপ্র- 

স্বপ্র-প্রহেলিকাই এ জীবনের হেতু, আবার উহার মধ্যেই 
এ জীবনের প্রতিবিধানও নিহিত আছে । স্বপ্ন, স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্ন! 

স্বপ্ন দিয়েই স্বপ্ন ভাঙ্গ। 

আমি ফরাসী ভাষা! শিখতে চেষ্টা করছি এবং এখানে _-র 

সহিত কথ। বলছি। অনেকে ইতোমধ্যেই প্রশংসা করছেন। 

সারা দুনিয়ার সঙ্গে এই অন্তহীন গোলকধাধার কথা, অনৃষ্টের 
"৪৩৮ ০৯ 
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এই সীমাহীন উত্থান-পতনের কথা--যাঁর স্ুত্রাগ্র কেউ বের 

করতে পারে না, অথচ প্রত্যেকে অন্ততঃ তখনকার মত মনে করে 

যে, সেতা বের করে ফেলেছে আর তাঁতে অস্ততঃ তাঁর নিজের 

তৃপ্তি হয় এবং কিছুকাঁলের মত মে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে__ 

এই ত ব্যাপার? 

ভাঁল কথা, এখন সব বড় কাঁজ করতে হবে। কিন্ত বড় 

কাজের জগ্ভ মাথা ঘামায় কে? ছোট কাজই বা কিছুকরা 

হবে না কেন? একটার চেয়ে অপরট। ত হীন নয়। গীতা ত 

ছোটর মধ্যে বড়কে দেখতে শিখায়। ধন্য সে গ্রস্থ |." 

শরীরের বিষয় চিন্তা করবার খুব বেশী সময় মামার ছিল না। 

কাঁজেই উহা ভালই আছে ধরে নিতে হবে। এ সংসারে কিছুই 

চিরদিন ভাল নয়। তবে মাঝে মাঝে আমর! ভুলে যাই--ভাল 

হচ্ছে শুধু ভাল হওয়1 ও ভাল করা। 

ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ 

সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙ্গে 

যাবে এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এসব বিষয়ে 

আমরা শুধু প্রাণ খুলে হাসব। এই কথাটুকুই আমি নিশ্চিত 

বুঝেছি । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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(২০৭) 
স্বামী তুরীয়ানন্মকে লিখিত 

পোষ্ট অফিস দে ফরেষ্ 

স্যান্ত] ক্যাব! কে। 

৬ প্রান দে-জেতাৎ ইনি, প্যারিস 

১ল! সেপ্টেম্বর, ১৯০০ 

প্রেমাম্পদেষু, 

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হলুম। পূর্বে স্তান্ 
ফ্র্যান্সিসকো। হতে পুরো! বেদাস্তী ও [০:7৩ 01 [0.0 

( সত্যাশ্রম )-এর মধ্যে কিঞ্চিৎ গোঁলমাঁলের আভাস পেয়েছি, 
একজন লিখেছিল। ওরকম হয়েই থাঁকে, বুদ্ধি করে দকলকে 

সন্তুষ্ট রেখে কাঁজ চালিয়ে দেওয়াই বিজ্ঞত]। 

আমি এখন কিছুদিন অজ্ঞাতবাস কচ্ছি। ফরাঁসীদের সঙ্গে 

থাকব তাদের ভাষা! শিখবার জন্য । একরকম নিশ্চিন্ত হওয়। 

গেছে, অর্থাৎ ট্রাষ্ট ডীড-ফিড্ সই করে কলকাতায় পাঠিয়েছি ; 
আমার আর কোন স্বত্ব ব অধিকার বাখি নাই। তোমরা এখন 

সকল বিষয়ে মালিক, প্রভুর কৃপায় সকল কাজ করে নেবে। 

আমার আর ঘুরে ঘুরে মরতে ইচ্ছা বড় নাই। এখন কোথাও 
বসে পুঁথিপাঁটা নিয়ে কালক্ষেপ করাই গ্লেন উদ্দেশ্য । ফরাসী 
ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু ছু-একমাস তাদের সঙ্গে 

বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে। 

ও ভাষাটা! আর জান্বাণ__এ ছুটোয় উত্তম অধিকার জন্মালে 

একরকম ইউরোপী বিদ্যায় যথেষ্ট প্রবেশ লাভ হয়। এ ফরাসীর 
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লোক কেবল মস্তিক্ব-চাঁটা, ইহলোক-বাঞ্ছ; ঈশ্বর বা জীব 

কুসংস্কার বলে দৃঢ় ধারণ|, ওসব কথ কইতেই চায় না!!! 

আসল চার্বাকের দেশ! দেখি, প্রভূ কি করেন। তবে এদেশ 

হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ । প্যারি নগরী পাশ্চাত্য সভ্যতার 

রাজধানী । 

প্রচার-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ হতে আমায় বিরাম দাও ভায়া। 

আমি ওসব থেকে এখন তফাৎ, তোমরা করে-কর্মে নাও। 

আমার দৃঢ় ধারণ] “মা” এখন আমা অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা 

শতগুণ কাজ করাবেন। 

কালীর এক পত্র অনেকদিন হল পেয়েছিলাম । মে এতদিনে 

বোধ হয় নিউ ইয়র্কে এসেছে । মিস্ ওয়াল্ডো। মধ্যে মধ্যে 

খবর নেয়। 

আমার শরীর কখনও ভাল কখনও মন্দ। মধ্যে আবার 

সেই মিসেস্ ওয়াল্ডনের হাতঘসা চিকিৎ্স! হচ্ছে । সে বলে, 

তুমি ভাল হয়ে গেছ ৪1:90 (ইতোমধ্যেই )! এই ত দেখছি 

যে, এখন পেটে বাষু হাঁজার হোক, চলতে হাঁটতে চড়াই করতেও 

কোন কষ্ট হয় না। প্রীতঃকাঁলে খুব ভন্*বৈঠক করি। তারপর 

কাঁল৷ জলে এক ডুব !! 

কাল যাঁর সঙ্গে থাকব, তার বাড়ী দেখে এসেছি । সে গরীব 

মাজুয-8০৮০018: ( পণ্ডিত); তার ঘরে একঘর বই, একটা 

ছ-তলার ফ্লাটে থাকে । আর এদেশে আমেরিকার মত লিফট 

নেই__চড়াই-ওত্রাই । ওতে কিন্ত আমার আর কষ্ট হয় না। 

সে বাড়ীটির চাঁরিধারে একটি স্থন্দর সাধারণ পার্ক আছে। 
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সে লোকটি ইংরেজী কইতে পাঁরে না, সেইজন্য আরও যাচ্ছি। 

কাজে কাজেই ফরাঁপী কইতে হবে আমায় । এখন মায়ের ইচ্ছা । 
বাকী তার কাজ তিনিই জানেন । ফুটে ত বলেন না,“গুম্ হোকে 

রহতী হায়” তবে মাঝখান থেকে ধ্যান-জপট। ত খুব) হয়ে যাচ্ছে 
দেখছি। 

মিস্ বুক, মিস্ বেল, মিলেস্ এযাম্পিনেল, মিস্ বেকহাম, মিঃ 

জর্জ, ডাক্তার লগান প্রভৃতি নকল বন্ধুদের আমার ভালবাস! 

দিও ও তুমি নিজে জেনো। 

তথা লস্ এঞ্জেলিসের সকলকে আমার ভালবানা। .ইতি 

বিবেকানন্দ 

(২০৮) 

৬ প্রাস দে-জেতাৎ ইনি 

7 067 11015%08108 (প্রিয় তুরীয়ানন্দ ), 

09৮ [0ম 7:6061590. 5001 1966০7 (এই মাত্র তোমার 

পত্রে পেলাম )। মায়ের ইচ্ছায় সমস্ত কাঁজ চলে যাবে, ভয় খেও 

ন।। আমি শীঘ্ই এখান হতে অন্যত্র যাব। বোধ হয় কন্স্তাত্তি- 

নোপল প্রভৃতি দেশসকল দেখে বেড়াঁব কিছুদ্রিন। তাঁরপর মা, 

জানেন। মিসেস্ উইলমটের পত্র পেলুম। তাতেও তার খুব 
উৎসাহ বলেই বোধ হল। নিশ্চিন্ত হয়ে গট্ হুয়েবস। সব 

ঠিক হয়ে যাবে। যদি নাদশ্রবণাদি দ্বারা কারও হানি হয়, ত 

ধ্যান ত্যাগ করে দিন কতক মাছ-মাংস খেলেই ও পালিয়ে যাবে। 

শরীর যদি দুর্বল ন!। হতে থাকে, ত কোনও ভয়ের কারণ নাই 

ধীরে ধীরে অভ্যান। 
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তোমার পত্রের জবাঁৰ আসবার আগেই আমি এস্বান ত্যাগ 

করব। অতএব এর জবাঁব এস্থানে আর পাঠিও না। সারদার 

কাগজপত্র সব পেয়েছি । এবং তাকে কয়েক সপ্তাহ হল বহুত 

লিখে পাঠান গেছে । আরও পরে পাঠাবার উদ্দেশ্ট বইল। 

আমার যাত্র। এখন কোথ। তার নিশ্চিত নাই। এইমাত্র যে, 
নিশ্চিন্ত হবাঁর চেষ্ট৷ করছি । 

কাঁলীরও এক পত্র আজ পেলাম। তাঁর জবাঁব কাঁল লিখব। 

শরীর একরকম গড়মড় করে চলছে। খাটলেই খারাপ, না খাটলেই 

ভাল, আর কি? মা'জানেন। নিবেদিতা ইংলগ্ গেছে, মিসেস্ 

বুল আর তাঁতে টাঁকা যোগাঁড় কচ্ছে। কিষেণগডের বালিকা- 

গুলিকে নিয়ে সেইখাঁনেই স্কুল করবে তার ইচ্ছ। ৷ য1 পারে করুক। 

আমি কোনও বিষয়ে আর কিছু বলি না__এই মাত্র । 
আমার ভাঁলবাঁস! জাঁনিবে। কিন্তু কাধ্য সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে 

আর আমার কোন উপদেশ নাই। ইতি 
দাঁস 

বিবেকানন্দ 

(২০৯) ইং 
'পোর্ট টাউফিকৃ 

২৬শে নভেম্বর, ১৯০০ 

প্রিয় জো, 

জাহাজখানির আসতে দেরী হচ্ছে, তাই অপেক্ষা করছি। 

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আজ উহা পোর্ট সৈয়দে খালের মধ্যে 

ঢুকেছে। তার মানে, সব ঠিক ঠিক চললে সন্ধ্যায় উহা 
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এখানে পৌছাবে। অবশ্ত, এ ছুদ্দিন যেন নিঞ্জন কারাবাদ 

চলেছে; আর আমি কোনপ্রকারে ধৈর্য ধরে আছি। 

কিন্ত লোকে বলে যে, বর্তমানের তুলনায় পরিবর্ডনের মুল্য 

তিনগুণ বেশী। মিঃ গেজের কর্মচারীরা আমীয় যেসব 

নির্দেশ দিয়েছিল, তা সবই তুল. প্রথমতঃ, আমায় স্বাগত 

জানাবার জন্য তো দূরে থাক, কিছু বুঝিয়ে দেবার মতও 
এখানে কেউ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, আমায় কেউ বলে নিষে, 

অপর জাহাজের জন্য আমাকে এজেণ্টের আফিসে গিয়ে গেজের 

টিকেটখানি পান্টে নিতে হবে__আর তা করবার স্থান হ্থয়েজ, 

এখানে নয়। স্ুতবাং জাহাজখানির দেরী হওয়ায় এক 

হিসাবে ভালই হয়েছিল। এই স্থযোগে আমি জাহাজের 

এজেণ্টেব সঙ্গে দেখা করতে গেলাম) আর তিনি আমায় 

নির্দেশ দিলেন, আমি যেন গেজের পাসখানি পাণ্টিয়ে 

যথারীতি টিকেট লই। 

আজ রাত্রে কোন এক সময়ে জাহাজে উঠব বলে আশ! 

করি। আমি ভাল আছি ও সুখে আছি আর এ মজাটা 

উপভোগ করছি খুব। 

ম্যাদামোযোল কেমন আছেন? বোয়েস কোথায়? ম্যাদাম 

কাঁলভেকে আমার অসীম কৃতজ্ঞত! ও শুভেচ্ছা! জানাবে । 

তিনি বড় চমৎকার মহিল!। ০ 
আশা করি, তোমার ভ্রমণটি উপভোগ্য হবে। 

তোমাদের লতত্র স্েহশীল 
বিবেকানন্দ 
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(২১০) ইং 
/ মঠ, বেলুড়, হাঁওড়। 

১১ই ডিসেম্বর, ১৯০০ 

প্রিয় জো, 

গত রাত্রের পূর্ববাঁত্রে আমি এখানে পৌছেছি। কিন্ত 
হায়! এত তাড়াহুড়া করে এসেও কোন লাভ হল না। 

কাপ্তেন সেভিয়ার বেচারা কয়েক দিন পূর্ধেই দেহত্যাগ 
করেছেন-__-এভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের জন্য, 

হিন্দুদের জন্য- আত্মদান করলেন। শহীদ্দ কোথাও থাকে ত 

এরাই তাই। মিসেস্ সেভিয়াঁরকে এইমাত্র পত্র লিখলাম, তাঁর 

ভাবী কাধ্যক্রম জানবার জন্য । 

আমি ভাল আছি। এখানকার সবই, সবর্দক দিয়ে 

ভালভাবেই চলছে। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখলাম--কিছু মনে 
করো না। শীঘ্র দীর্ঘ পত্রদিব। ইতি 

সদ সত্যপাশবদ্ধ 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(২১১) ইং 

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

মঠ, বেলুড়, হাওড় 

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০ 

মা 

তিন দিন আগে এখানে পৌছেছি। আমার আগমন 
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একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল--সকলেই বেজাস্ অবাক হয়ে 

গেছিল । 

আমার অন্রুপস্থিতি-কালে আমি যতটা ভেবেছিলাম, তার 

চেয়েও ভালভাবে কাজ চলেছে? শুধু মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ 

করেছেন। এটা সত্যই একট প্রচণ্ড আঘাত-_হিমালয়ের 

কাজের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ হবে জানি না। মিসেস্ মেভিয়ার 

এখনও সেখানে আছেন এবং আমি রোজই তাঁর কাছ থেকে 

চিঠি আশ! করছি।"" 

সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে এবং এ 

বছর এখানে ম্যালেরিয়। নাই। গঙ্গার ধারের এই ফালি 

জমিট! সব সময়েই ম্যালেরিয়া-মুক্ত। শুধু প্রচুর বিশুদ্ধ জলের 
ব্যবস্থা হলেই সব সুন্দর হয়ে যাবে। ইতি 

(২১২) ইং 

মঠ, বেলুড়, হাওড় 
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০ 

প্রিয়, 

মহাদেশসমৃহের আর একপ্রাস্ত হতে একটি স্বর তোমায় 

প্রশ্ন করছে, “কেমন আছ?” এতে তুমি অবাক হচ্ছ ন! 

কি? বস্ততঃ আমি হচ্ছি একটি খতুর সঙ্গে বিটরণকারী৷ 

বিহঙ্গম । 
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আনন্দমুখর ও কর্খচঞ্চল প্যারিস, দৃঢ়গঠিত প্রাচীন 
কন্ষ্টান্টিনৌপল্, চীকচিক্যময় ক্ষুত্র এথেন্স, পিরামিড-শোভিত 

কাইবো-সবই পেছনে ফেলে এসেছি; আর এখন আমি 

এখানে, গঙ্গার তীরে মঠে_আমার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসে 

লিখছি। চতুর্দিকে কি শান্ত নীরবতা! প্রশস্ত নদী দীর্ঘ 

স্ধ্যালৌকে নাচছে) শ্বধু কচিৎ ছু-একখাঁন! মালবাহী 
নৌকার ক্ষেপণী-ক্ষেপণে মে স্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্য ভেঙ্গে 

ষাচ্ছে। 

এখানে এখন শীতকাল চলছে; কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্ন 

বেশ গরম ও উজ্জল । এ হচ্ছে দক্ষিণ ক্যাঁলিফোণিয়ার শীতেরই 

অনুবূপ। সর্বত্র সবুজ ও ন্বর্ণবর্ণের ছড়াছড়ি; আর শম্পরাজি 

যেন ভেল্ভেটের মত। অথচ বাতাস শীতল, পরিষ্কার ও 

আরামপ্রদ। ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(২১৩) 

শ্রীমতী মৃণালিনী বস্থকে লিখিত 

দেওঘর, বৈদ্যনাথ 
বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী 

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০ 

মা, তোমার পত্র পাইয়৷ বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি 
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যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। “স ঈশ অনির্বচনীক্ষট প্রেমস্বরূপঃ”। 
সেই ঈশ্বর অনির্ববচনীয় প্রেমন্বরূপ, এই নারদ্দান্ত লক্ষণটি 

ঘে প্রত্যক্ষ এবং পর্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা 
স্থিরসিদ্ধাস্ত। অনেকগুলি ব্যক্তি একত্রের নাঁম মি, এক 
একটির নাম 'ব্যগ্টি,। তুমি আমি বব্যষ্টি, সমাজ “সমস? । 

তুমি আমি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ 
নক্ষত্রারদি এক একটি 'ব্যট্টি, আর এই জগৎটি “সম্টি”_ 

বেদান্তে ইহাঁকেই বিরাট বা হিরণ্যগর্ভ ব নশ্বর বলে। 

পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ, দেবী ইত্যাদি নাম। 
ব্ষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি ন। এবং কত পরিমাণে 

হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, 
আত্মন্থথ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্রই সমাজের 

অনার্দি কালের বিচাধ্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল 

সমীজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ইহাই প্রবল 

তরঙ্গর্ূপ ধারণ করিয়। সমুখিত হইয়াছে । যে মতে ব্যক্তিগত 

স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভৃতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার 
ইংরেজী নাম সোসিয়ালিজম্, ব্যকিত্বসমর্থক মতের নাম 
ইন্ডিভিজুয়ালিজম্ । 

সমাজের নিকট ব্যক্তির_ নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা 

চিরদাসত্বের ও বলপূর্বক আত্মবিসর্জনের কি ফল ও পরিণাম, 
আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জলস্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে 

-শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজনপানাদদি আজীবন 

নিয়্মান্ধসান়ে করে, বিবাহাদিও সেইপ্রকারঃ এমন কি, 
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মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ 

করে। এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর 

সকলই দোঁষ। গুণটি এই যে, ছুটি-একটি কাধ্য পুরুষানুক্রমে 

প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্লায়াসে স্থন্দর রকমে লোকে 

করিতে পারে। তিনখান। মাটির টিপি ও খানকতক কাণ্ঠ 

লইয়া! এদেশের রীধুনি যে স্ম্বাদ অন্ন-ব্যগুন প্রস্তুত করে, 

তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের এক 

টাক দামের তাত ও একট! গর্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে 

২০২ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। 

একখান! ছেঁড়া মাদুর, একট! মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির 

তেল, এই উপাদান-সহায়ে দিগগজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। 

খেঁদা-বৌচ। স্ত্রীরা উপর সর্বসহিষ্ণঃ মহত্ব ও নিগুপণ মহাছুষ্ট' 
পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়! এই ত গেল 

গুণ। 

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত 

হয়ে করে; তাতে মনোবৃতির স্ফুত্ি নাই, হৃদয়ের বিকাশ 
নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাঁশক্তির 

গ্রবল উত্তেজন। নাই, তীব্র স্খান্ভৃতি নাই, বিকট ছুঃখেরও 

স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপন! একেবারেই নাই, 

নৃতনত্বের ইচ্ছা নাই, নৃতন জিনিসের আদর নাই। এ 
হ্বদয়াকাশের মেঘ কখনও কাটে ন।, প্রাতঃসুর্যের উজ্জ্বল ছবি 

কখনও মনকে 'মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা! কিছু 
উত্কষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস 
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হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইবেও উৎসাহের 

অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যাঁয়। 

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদ্দি ভাল হয়, পূর্বপুরুষান্ ক্রমে 

সমাগত বীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধশন্ম হয়, 

বল, বৃক্ষের অপেক্ষা! ধাম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে 

ভক্ত সাধু কে? প্রন্তরথগুকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ 
করিতে দেখিয়াছে? গোমহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে 

দেখিয়াছে ? 

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাঁবলবান রেলের গাড়ীর 

ইপ্তিন)_-তাহারাঁও জড়; চলে-ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। 

আর এ ফেক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার 

জন্য সবিয়া গেল, ওটি চেতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির 

বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি 

নিয়মকে বাধা দিতে চাঁয়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের 

বিপক্ষে উখিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় 

যত সফল বিকাশ, সেথায় সখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। 

ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ মফলতা, তাই তিনি সর্কবোচ্চ। 
বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না, নানাবিধ 

জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা বার এই ইচ্ছাশক্তির বেগ 

ও ্ফত্তি নিজের আয্মভ্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা! । 
এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমীগত পুরুষাহুক্রমে 

বলপুর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুগ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার 

শাসনে নৃতন ভাবের কথ! দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে 
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অস্তহিত হইতেছে, যাহ! মন্গুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের হ্যায় করিয়া 

ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের স্তায় ভাল হওয়ার 

চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্ত-শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার 

মতে কল্যাণকর । আর এই মৃৎ্পিগুগ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির 

মত উপলরাশির স্তায় স্ত,পীকৃত মনুত্যসমষ্টির ঘারায় যে সমাজ গঠিত 

হয়, সেকি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদ্দি 

সম্ভব হইত, তবে সহম্্র বখসরের দাস ন। হইয়া আমরাই পৃথিবীর 

সর্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়। ভারতভূমিই 

বিছ্যার চিরপ্রল্রবণ হইত । 

তবে কি আত্মত্যাগ ধম্ম নহে? বছর জন্য একের সুখ, 

একের কল্যাঁণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, 

কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, “ঘষে-মেজে রূপ কি হয়? ধরে- 

বেধে প্রীতি কি হয়?” চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? 

ইন্দ্রিয়হীনের ইন্ট্রিয়সং্যমে কি পুণ্যঠ ভাবহীন, হৃদয়হীন, 

উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্বনান্তিত্ব জ্ঞানহীনের আবার 

আত্মোৎসর্গ কি? বলপুর্ববক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? 

কুসংস্কার শিখাইয়। পুণ্য করাঁনই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন 

খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার বন্ধন খোল। কা! 
দিয়ে কাদ। ধোয়। যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? 

কার. কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমত্ত নিজের সুখেচ্ছ! 

বলি দিতে পারবে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, 

সে ঢের দূর! আবার তার রাম্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? 

আহা! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টাস্ত, 
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এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা, বাল্য-বিবাঁহ কি মধুর | 
সে স্ত্রী-পুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!! এই বোলে নাকে 

কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেল! মর্থাৎ ধাঁদের 
হাতে চাবুক, ভাদের বেল ত্যাগের কিছুই দরফার নাই। 

সেবাধর্মের চেয়ে কি আর ধন্ম আছে? কিন্তু মেট! বামুন ঠাকুরের 
বেল! নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা বাপ আত্মীয় স্বজন 

প্রভৃতি এদেশের, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজে সামাজিক অবমনন। 
হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্তাঁদি সব নিম্মম হইয়া বলিদান করিতে 

পারেন, এবং পুরুষান্ক্রমে শিক্ষ। মানপিক জড়ত্ব বিধান করিয়া 

উহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে । যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে; 

যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোখ মুচছে আর এক 

হাতে দান করছে; তাঁর দানে কিফল? জগতপ্রেম অনেক 

দূর। চারাগাছটিকে ঘিরে রাখতে হয়, যত্র করতে হয়। 
একটিকে নিংস্বার্থ ভালবাঁদতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী 

প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্ট-দ্রেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে 

বিরাট ব্রন্ধে প্রীতি হতে পারে। 
অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে 

সমাজের জন্য ত্যাগের কথা৷ কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম 
থেকেই নিম হয়। কামন। না আগে থাকলে কি কখন তাহার 

ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বাকি? অন্ধকার ন। থাকলে 

কি কখন আলোকের মানে হয়? 

সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পুজাই প্রথম, তারপর 

আপন। আপনি বড় আলবে। 
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মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না । বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। 

কাঠ নেড়ে দ্দিলে বেশী জলে, সাঁপের মাথায় আঘাত লাগলে 

তবে সে ফণ! ধরে, ইত্যাদ্দি। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা 

উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ 

যাত্রা আলেো। দেখতে পাব না, যখন আশাভরসা! প্রায় ছাড়ে 

ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক ছূর্যোগের মধ্য হইতে 

অস্তনিহিত ব্রন্ষজ্যোতি ক্ষত্তি পায়। ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর 

উপর শুয়ে, এক ফোটা চোঁখের জল কখনও না ফেলে কে কবে 

বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় 

পাও কেন? কাদ। কেঁদে কেদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে 

অস্তদৃ্টি হয়, তবে আস্তে আন্তে মানুষ জন্ত গাছপালা দূর হয়ে 

তাঁর জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়। 

তখন-_ 

“লমং পশ্ঠন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। 

ন হিনস্ত্যাত্মনাতআ্মীনং ততো যাতি পরাঁং গতিম্॥” 

_ সর্ধত্র সমানভাবে বিছ্কমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর 

নিজেকে হিংসা! করেন না ( অর্থাৎ সবই তিনি )) তখনই পরম 

গতি প্রাপ্ত হন। 
সদ শুভাকাজী 

বিবেকানন্দ 

৪৫৩ 



(২১৪) 

স্বামী রামরুফ্ানন্দকে লিখিত 

ও নমে। ভগবতে রামরষ্গায় |] 

মঠ, বেলুড় 

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০ 
কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হলুম। শরীর যদি খারাপ 

হয়, অবশ্ত এখানে তোমার আসা উচিত নয়_-এবং আমিও 

কলা মায়াবতী ষাচ্ছি। সেখানে আমার একবার যাওয়া অতাস্ত 

আবশ্বক। 

আলামিঙগা! ঘি আসে, আমার প্রত্যাগমন-অপেক্ষা তাঁকে 

করতে হবে। কানাই সম্বন্ধে এরা কি করছে-__তা জানি না। 

আমি আলমোড়া হতে শীঘ্রই ফিরবো, তাঁরপর মাক্্াজ যাঁওয়। 

হতে পাঁরে। ওয়ানিয়ামবড়ি হতে এক পত্র পেয়েছি__তাঁদের 

আমার আশীর্বাদ ও ভাঁলবাঁসা জানিয়ে এক পত্র লিখে। এবং 

আমি মান্দ্রাজ আপবার সময় অবশ্য সে-স্থান হয়ে আমব এ কথা 

জানিও। সকলকে আমার ভালবাস! জানাবে । তুমি অতিরিক্ত 

পরিশ্রম করবে না। আর সমন্ত মল। ইতি 
বিবেকানন্দ 

(২১৫) ইং 

মঠ, বেলুড়, হাওড় 

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০ 
প্রিয় জে, ূ 

আজকার ডাকে তোমার চিঠি পেলাম । সেই সঙ্গে মা এবং 
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আ্যালবারটার চিঠিও পেলাম। এ্যাঁলবার্টার পণ্ডিত বন্ধুবর রুশদেশ 
সম্থদ্ধে যা বলেছেন, ত৷ প্রায় আমার ধারণারই অন্থরূপ। তার 

চিন্তার একট] জায়গায় শুধু মুশকিল দেখছি--সমগ্র হিন্দুজাতির 

পক্ষে এককালে রুশভাঁবে ভাঁবিত হওয়া সম্ভব কি? 

আমাদের প্রিয় বন্ধু যিঃ সেভিয়ার আমি পৌছবার পূর্বেই 

দেহত্যাগ করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাশ দিয়ে ষে' 

নদীটি প্রবাহিত আছে, তারই তীরে হিন্দুরীতিতে তাঁর সৎকার 

করা হয়েছে। ব্রাহ্মণর! তাঁর পুষ্পমাঁল্যশোভিত দেহ বহন করে 

নিয়েছিল এবং ব্রদ্ষচীরীর] বেদধ্বনি করেছিল । 

আমাদের আদর্শের জন্য ইতোমধ্যেই ছুইজন ইংরেজের 

'আত্মদদান হয়ে গেল। ইহার ফলে প্রিয় প্রাচীন ইংলগ ও তার 

বীর সম্ভতানগণ আমার আরও প্রিয় হয়ে উঠেছে। ইংলগ্ের 

নর্ববোতম শোণিতধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের চাবাগাঁছটিকে মহা- 

মায়। যেন বারিসিঞ্চিত করছেন-মহামীয়ারই জয় হউক। 

প্রিয় মিসেস্ সেভিয়ার অবিচ্লিত আছেন। প্যারিসের 

ঠিকানায় তিনি আমাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা এই ভাকে 
ফিরে এল। আগামী কাল আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 

"পাহাড়ে যাব। ভগবান আমাদের এই প্রিয় ও সাহপী মহিলাকে 

আশীর্বাদ করুন। 

, আমি নিজে দৃঢ় এবং শান্ত আছি। আজ পধ্যস্ত ঘটনার 

আবর্তন কখনো আমাকে বিচলিত করতে পারে নি; আজও 

মহামায়। আমাকে অবসন্ন হতে দেবেন না। 

শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে এ স্থান ভারী আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে। 
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অনাচ্ছাদিত তুষারাবরণে হিমালয় আরও ঢিন্দর হয়ে 
উঠবে । 

মিঃ জন্ট্টন্ নামক যে যুবকটি নিউ ইয়র্ক হতেরওন! হয়ে 
এসেছিল, সে ব্রহ্গচধ্য-ব্রত গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে 

মায়াবতীতে আছে। 

টাকাটা সারদানন্দের নামে মঠে পাঠিয়ে দিও, কারণ আমি 
পাহাড়ে চলে যাচ্ছি। 

তার! তাদের সাধ্য মত ভাঁল কাজই করেছে। সেজন্য আমি 

খুশী আছি এবং পূর্বেকার ন্নায়বিক দুর্বলতার জন্য যে বিরক্তি 

প্রকাশ করেছিলাম, তজ্জন্য নিজেকেই বেকুব মনে করছি । তারা 

বরাবরেরই মত সৎ ও বিশ্বাসী আছে এবং তাদের শরীরও স্থুস্থ 
আছে। 

মিসেস্ বুলকে এসকল সংবাদ দিও এবং বলিও যে, তিনিই 

বরাবর ঠিক বলেছেন আর আমারই ভূল হয়েছে। তজ্জন্ত আমি 

সহঅবার তাঁর নিকট ক্ষম! চাইছি। 
তাকে ও এম--কে আমার অগাধ ভালবাস। দিও। 

সমুখে পিছনে তাকাই যখন 
দেখি সবকিছু ঠিকই আছে। 

আত্মার জ্যোতি জল জল করে 

আমার গভীর দুখের মাঝে । 

এমকে, মিসেস্ সি-_কে, প্রিয় জুল বৌয়াকে আমার 

অনস্ত ভালবাসা জানাবে । প্রিয় জো, তুমি আমার প্রণাম 

জানবে। ইতি বিবেকানন্দ 
৪৫৩৬ 



পত্রাবলী 

(২১৬) ইং 

মায়াবতী, হিমালয় 

৬ই জানুয়ারী, ১৯০১ 

প্রিয় ধীর! মাতা, 

ডাক্তার বস্থ আপনার মারফতে যে “নাসদীয় স্থক্ত? 

পাঠিয়েছিলেন, আমি এখনি তার অনুবাদ পাঠিয়ে দ্িলাম। 

আমি অন্থবাদটিকে যতটা সম্ভব আক্ষরিক করতে চেষ্টা 

করেছি । আশা! করি, ডাক্তার বস্থ ইতোমধ্যে পূর্ণ স্বাস্থ লাভ 

করেছেন । 

মিসেস্ সেভিয়ার খুব দৃঢ়মনা মহিল। এবং তিনি খুব শাস্ত- 

ভাবে ও সবলচিত্তেই তাঁর সর্ধবনাঁশকে বরণ করে নিয়েছেন। 

তিনি এপ্রিল মাসে ইংলগ্ডে যাচ্ছেন এবং আমিও তার সঙ্গে 

যাচ্ছি।*.' 

এ স্থানটি অতীব হ্বন্দর এবং তাঁরা একে খুব মনোরম করে 

তুলেছে ।""' 

আপনার চিরশেহাবদ্ধ সস্তান 

বিবেকানন্দ 

পুনঃ_-৬কালী ছুটি বলি গ্রহণ করেছেন; উদ্দেশ্টসাধনে' 

দুজন ইউরোপীয় শহীদ আত্মত্যাগ করেছেন__ এখন উহ অতি 

সুন্দরভাবে এগিয়ে চলবে। 
বি 
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(২১৭) ইং 

- খত ক 

১৫ই জানুয়ারী, ১৯০১ 

প্রিয় ষ্টাডি, 

সারদানন্দের কাঁছে খবর পেলাম যে, ইংলগ্ডের কাজের জন্য 

যে ১,৫২৯।/৫ পাই হাতে ছিল, তা তুমি মঠে পাঠিয়ে দিয়েছ । 
ইহা! ভাল কাজেই লাগিবে নিশ্চিত। | 

প্রায় তিন মাস পূর্বে কাঞ্চেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। 

তাহারা এই পর্বতোপরি একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপন করেছেন ; 

আর মিসেস সেভিয়ারের ইচ্ছা ষে, তিনি উহার সংরক্ষণ করেন। 

আমি এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এবং হয় ত তারই 
সঙ্গে ইংলগ্ডে যেতে পারি। 

আমি প্যারিস থেকে তোমায় একখানি পত্র লিখেছিলাম, 

তুমি বোধ হয় তাপাওনি। 

মিসেস্ ্টাডির দেহত্যাগের খববে বড়ই ছুঃখিত হলাম। তিনি 

সাধবী স্ত্রী ও স্সেহময়ী মাত ছিলেন ; এ জীবনে এরূপ মহিলা বড় 

একট। চোথে পড়ে ন1। | 

এ জীবন আঘাতপূর্ণ ; কিন্তু সে আঘাতের ব্যথা যেমন করেই 

হোক চলে যায়__এই যা আশা ! 

তোমার বিগত চিঠিতে খোলাখুলিভাঁবে তোমাঁর মনোভাব 

প্রকাশ করেছ বলে ঘে আমি চিঠি লিখা বন্ধ করেছি-__তা৷ 
'নয়। আমি শুধু ঢেউটা চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম__এই 
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পত্রাবলী 

হচ্ছে আমার রীতি। পত্র লিখলে তিলকে তাল করে তোল! 
হত। 

মিসেস্ জন্সন্ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখ। হলে দয়। করে 

তাদ্দিগকে আমার শ্রদ্ধা! ও ভালবাস! জানিয়ে । ইতি 

চিরসত্যবদ্ধ 

তোমার 

বিবেকানন্দ 

(২১৮) ইং 

মঠ 

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ 

প্রিয় জো, 

এইমাত্র তোমার স্থন্দর ও স্থদীর্ঘ চিঠিখানি পেলাম। মিস্ 
কর্ণেলিয়া সোরাবজীর সহিত তোমার দেখা! হয়েছিল ও তুমি 
তাকে পছন্দ কর জেনে আমি খুব প্রীত হয়েছি। তার বাবার 

সঙ্গে আমার পুণাতে পরিচয় হয়; তা ছাঁড়৷ তাঁর একটি ছোট 

বোন আমেরিকায় ছিল তাঁকেও আমি জানতাঁম। লিমডির 

" ঠাকুর-সাহেবের সঙ্গে যে দন্ত্যাসী পুণাঁতে বাস করতেন, তার 
কথ! ম্মরণ করিয়ে দিলে হয়ত কর্ণেলিয়ার মাও আমাকে 

চিনবেন। 

আশা! করি, তুমি বরোদায় গিয়ে মহারাণীর সঙ্গে দেখা 

করবে । 

আমি পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি এবং কিছুকাল 
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এভাঁবে থাকব বলেই বিশ্বীম। আমি এইমাত্র মিসেস্ সেভিয়ারের 

কাছ থেকে একখানি চমৎকার চিঠি পেয়েছি; তিনি তাতে 

তোমার সম্বন্ধে কত সব ভাল কথাই না লিখেছেন । 

মিঃ টাটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ও তাকে খুব 

দৃঢচেতা ও সঙ্জন বলে তোমার মনে হয়েছে জেনে বিশেষ খুশী 

হয়েছি। 

বোম্বে যাবার মত শক্তি যদি পাই, তবে সেখানে যাবার 

আমন্ত্রণ আমি অবশ্ঠই গ্রহণ করব। 

তুমি যে জাহাঁজে কলম্বে। যাবে, উহার নাম অবশ্ঠই তার করে 

জানিয়ো। আমার আন্তরিক ভালবাশা জানবে । ইতি 

তোমার দেহশীল 

বিবেকানন্দ 

(২১৯) ইং 

মঠ, বেলুড় 

হাঁওড়। 

প্রিয় জো, 

তোমার কাছে আমি যে বিপুল ধণে খণী আছি, তার 

পরিশোধ আমি কল্পনাতেও করতে পারি না। তুমি যেখানেই 

থাক ন|। কেন, আমার মঙ্গলকামনা করতে কখনও ভূল হয় ন|। 

আর তুমি হচ্ছ একমাত্র ব্যক্তি ষে এসব শুুভেচ্ছার উপরও 

আমলার সব বোঝ] তুলে নাও এবং আমার সর্বপ্রকার বদ মেজাজ 

সহ্থ কর। 
৪৬০ 



পত্রাবলী 

তোমার জাপানী বন্ধু বড়ই সন্ৃদয়তা দেখিয়েছেন; কিন্ত 
আমার স্বাস্থ্য এতই খারাপ যে, আমার ভয় হয়, আমি জাপানের 

জহ্য সময় করতে পারব না। আর কিছু না হউক, শুধু সব সহদয় 
বন্ধু-বান্ধবের তথ্য নেবার জন্যও নিজেকে একবার বোদ্ে 

প্রেসিডেন্সির ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে। 

তা ছাড়াও ( জাপাঁনে ) যেতে-আসতেই দু-মান কেটে ঘাবে, 

আর থাকতে পারব মাত্র এক মাস; এত আর কাজ করার 

পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নয়-কি বল? স্থতরাং তোমার 

জাপানী বন্ধু আমার ভাড়ার জন্য যে টাকা পাঠিয়েছেন, তুমি তা 
দিয়ে দিও) তুমি যখন নতেম্বরে ভারতে আসবে, তখন আমি তা 

শোধ করব। 

আসামে আমার রোগের ভয়ানক পুনরাক্রমণ হয়; ক্রমে 

সেরে উঠছি। বোম্বের লোকের! আমার জন্য অপেক্ষা করে করে 

হয়রাম হয়ে গেছে; এবার তাদের দেখতে যাব। 

এ সব সত্বেও যদি তুমি চাও যে, আমার যাওয়। উচিত, তবে 

তোমার পত্র পেলেই আমি যাত্র। করব । 

মিসেম্ লেগেট লগ্ডন থেকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন 

“যে, তীদের প্রেরিত ৩০০ পাউও্ড আমি পেয়েছি কি না। উহা 

এসেছে এবং পূর্বব নির্দেশানুযায়ী আমি এক সপ্তাহ পূর্বে বা 

তারও আগে “মনবে। এণ্ড কোং, প্যাবিস”_-এই ঠিকানায় ত। 

তাকে জানিয়ে দিয়েছি। 
তার যে শেষ চিঠিখানি এসেছে, তার খামটা অতি 

হতচ্ছাড়াঁর মত কে ছি'ড়ে দিয়েছে। ভারতের ডাক-বিভাগ 

৪৬১ 



পত্রাবলী 

আমার চিঠিগুলিকে একটু ভদ্রভাবে ধলবারও চে করে 

না! 

তোমার চিরন্মেহশীল 

বিবেকানন্দ 

(২২০) ইং 
স্বামী স্বরূপানন্দকে লিখিত 

মঠ 
১৫ই মে, ১৯০১ 

প্রিয় স্বরূপ, ্ 

নাইনিতাঁল হতে লিখিত তোমার পত্র বিশেষ উদ্দীপনা- 

পূর্ণ। আমি সবেমাত্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করে 

ফিরেছি । অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমি অত্যন্ত ক্লাস্ত এবং 

ভেঙ্গে পড়েছি। 

যদি বরোদার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করলে সত্যিকার 

কোন কাজ হয়, তবে আমি যেতে রাজী আছি; নতুব! ভ্রমণের 

শ্রম এবং খরচের মধ্যে খেতে চাই না। স্বতরাং মহারাজের 

সহিত দেখা করলে আমাদের কাধ্যের সাহায্য হবে কি না, 

তদ্বিযয়ে তোমার অভিমত-_বিশেষ চিন্তা করে এবং সংবাদাদি, 
নিয়ে আমাকে জানাবে । আমি এইমাত্র মিসেস্ সেভিয়ারের 

কাছ থেকে স্থন্দর একখানি চিঠি পেলাম। অমরনাথ ও 

নাইনিতালের অপর সব বন্ধুদের ভালবাস! জানাবে । তুমি 

আমার ভালবাস! ও আশীর্বাদ জেনে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 
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(২২১) 

স্বামী রামকষ্জানন্দকে লিখিত 

মঠ, বেলুড়, হাওড়া জেল! 
শর] জুন, ১৯০১ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্র পেয়ে হাসিও পেলে, কিঞ্চিৎ দুঃখও হল। হাসির 

কারণ এই যে, পেটগরমেব কি স্বপ্ন দেখে তুমি একট। সত্য 
ঠাউরে নিজেকে ছুঃখিত করেছ-__ছৃঃখের কারণ যে, এতে বোঝ! 

যায় যে, তোমার শরীর ভাল নয়-_-তোমার স্াযুমণ্ডলীর পক্ষে 

বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক । 

আমি তোমীকে কম্মিন্কালে শাঁপ দিই নাই, আজ কেন 

দেব? আজন্ম আমার ভালবাপার পরিচয় পেয়ে কি আজ 

তোমাদের অবিশ্বাস হলে? অবশ্য আমার মেজাজ চিরকালই 

খারাপ, তায় আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই ভয়ঙ্কর 

হুয়-_কিন্তু নিশ্চিত জেনে। যে, মে ভালবাস। যাবার নয়। 

আমার শরীর আজকাল আবার একটু ভাল হচ্ছে। 

মান্দ্রাজে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কি? দক্ষিণে একটু বর্ষা আবস্ত 

হুলেই আমি বোধ হয় বন্ধে, পুণ! হয়ে মান্দ্রীজ যাব। বর্ষা আরম্ত 

"হলেই বোধ হয় দক্ষিণের প্রচণ্ড গরম থেমে যাবে । 
সকলকে আমার বিশেষ ভালবাস। দিও, তুমিও জানিও। 

কাল শরঘ দাঞঙ্জিলিং হতে মঠে এসেছে-__-শরীর অনেক সুস্থ 

পূর্ববাপেক্ষা। আমি বঙ্গদেশ আর আসাম ভ্রমণ করে এস্বানে 

পৌছেছি। সকল কাজেই নরম-গরম আছে--কখন অধিত্যকা, 
কখন উপত্যকা । আবার উঠবে । ভয় কি?" 
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পত্রাবলী 

যাহা হু'ক, আমি বলি যে তুমি কাঁজকম্ম ঝিছুদিনের জন্য 

বন্ধ করে একদম মঠে চলে এস__ এখানে মাসখানোক বিশ্রীমের 

পর তুমি-আমি একসঙ্গে দ11| 10819 ৪. 7800. 600 (বিরাট 

ভ্রমণে বেরুব ) ঠা 00171, 0010108১ 0001৪১ ন১09:91080, 

59016 €০ [8018৪ ( গুজরাট, বোম্বে, পুণ।, হায়দরাবাদ ও 

মহীশৃর হয়ে মান্দ্রাজ পর্যন্ত )। ডা০০1৭ 1006 0785 109 08100 

(সত্যিই এট। কি খুব চমৎকার হবে না)? তা না যদি 

পার একান্ত, মান্দরাজের লেকচার এখন একমাস স্থগিত থাক-__ 

তুমি ছুটি ছুটি খাও আর খুব ঘুমাও। আমি দুই-তিন মাসের 
মধ্যে সেথা আসছি। যাহোক পত্রপাঠ একটা বিচার করে 

লিখবে । ইতি 
সাশীর্ববাদং 

বিবেকানন্দস্য 

(২২২) ইং 

স্বামী রামকুষ্ণানন্দকে লিখিত 

প্রিয় শশী, 

আমি আমার মায়ের সহিত ৬রামেশ্বর যাচ্ছি-_-এই তো 

কথা! আমি আদৌ মাক্দ্রাজে যাব কি না জানি না। 

একাম্তই যদি যাই, উহ! সম্পূর্ণ গোপনে । আমার দেহ-মন 
একেবারে অবসন্ন; একজন লোকের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় 
কর আমার পক্ষে অসম্ভব । 

আমি কারে! সাথী হচ্ছি না; কাউকে সঙ্গে নেবার 

মত শক্তি, অর্থ বা ইচ্ছ। আমার নাই-_তার। গুরুমহারাজের 
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পত্রাবলী 

ভক্ত হোক আর না হোক আসে-ঘাঁয় না। এরপ প্রশ্ন করাই 

তোমার পক্ষে অত্যন্ত নির্বব,ৃদ্ধতাঁর কাজ হয়েছে। 
তোমায় আবার বলছি-__-আমি এখন মরে আছি বললেই চলে 

এবং কারো! সহিত সাক্ষাৎ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক । এরপ ব্যবস্থ। 

ঘদ্দি তুমি না করতে পার, আমি মান্দ্রাজে যাব না। 

শরীর বীচাবার জন্য আমায় একটু স্বার্থপর হতে হচ্ছে। 
যোগেন ম৷ প্রভৃতি নিজেদের ব্যবস্থা করুন। আমার স্বাস্থ্যের 

বর্তমান অবস্থায় আমি কাউকে সঙ্গে নিতে পারব না। আমার 

ভালবাস জানবে । ইতি 
তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(২২৩) ইং 
মঠ, বেলুড় 

১৮ই জুন, ১৯০১ 

প্রিয় জো, 

তোমার চিঠির সঙ্গে মি: ওকাকুরাঁর টাকার রসিদ পাঠালাম । 
€তোমার সব রকম চালাকির জন্যই আমি প্রস্তত। 

. যা হোক, আমি যাবার জন্য সত্যই চেষ্টা করছি। কিন্ত 

জাঁনই ত-_যেতে এক মাস, ফিরতে এক মাস, আর থাকতে হবে 

দিন কয়েক! তা হোক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি; তবে 

আমার অতীব ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং কিছু আইনঘটিত ব্যাপার ইত্যাদির 

জন্য একটু দেরী হতে পারে। ইতি 
সতত ন্েেহশীল 

বিবেকানন্দ 
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(২২৪ )ইং | 

ভগিনী ক্রিশ্চিনকে লিখিত 

বেলুড় মঠ 
৬ই জুলাই, ১৯০১ 

এক একবার এক একটা কাজের ঝেক যেন আমাকে 

পেয়ে বসে। আজ লেখার নেশায় আছি। তাই সর্বাগ্রে 

. তোমাকেই কয়েক পঙ্ক্তি লিখছি। ছুনীম আছে যে, আমার, 

নাযুপ্রধাঁন ধাত-_আমি অল্পেতেই ব্যাকুল হয়ে পড়ি। কিন্ত 

প্রিয় ক্রিশ্চিন, এ বিষয়ে তুমিও ত আমাঁর চেয়ে নেহাৎ কম বলে 

মনে হয় না। আমাদের জনৈক কবি লিখিয়াছেন, “হয় ত পর্বত 

নিশ্চিহ হবে, অগ্রিও শীতল হবে, কিন্তু মহতের হৃদয় কখনে। মহত্ব 

হারাবে না”। আমি ক্ষত্র, অতি ক্ষুত্র; কিন্ত আমি জানি যে 

তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্থে আমার সর্বদ। আস্থ। আছে। 

অপর সকল বিষয়ে ভাবন৷ হলেও তোমার সম্পর্কে আমীর অণুমাত্র 

দুশ্চিন্ত। নাই। 

জগজ্জননীর নিকটে আমি তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই 

তোমাকে সতত বক্ষ/ করবেন ও পথ দেখাবেন। আমি ইহা 

নিশ্চিত জানি যে, কোন অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে 

না__কোন বাধাবিদ্ব মুহুর্তের তরেও তোমাকে দাঁবাতে পারকে 

না। ইতি 
ভগবদাশ্রিত 

বিবেকানন্দ 
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(২২৫)ইং 

( এম. এন. ব্যানাজিকে লিখিত ) 

মঠ, বেলুড়, 
হাওড়া 

২৯শে আগষ্ট, ১৯০১ 
ন্নেহাশীর্ববাদতাজনেষু, 

আমার শরীর ক্রমেই সুস্থ হচ্ছে, যদিও এখনও আমি খুবই 

দুর্বল। আমার-**ম্থগার বা এ্যাল্বুমেন নাই দেখে সকলেই 

অবাক। বর্তমান গণ্ডগোলের একমাত্র কারণ স্সামুদৌর্ব্বল্য | ঘাই 
হোক, আমি ক্রমে সেরে উঠছি। 

মাঠাঁকরুণ দয়া করে যে প্রন্তাব করেছেন, তাতে আমি 

বিশেষ কৃতার্থ হয়েছি । কিন্তু মঠের সবাই বলছে যে, নীলাম্বর 

বাবুর বাড়ী, এমন কি গোটা বেলুড় গ্রামই এমাসে ও পরের 
মাসে ম্যালেরিয়ীতে ছেয়ে যায়। তার পর ভাড়াও অত্যধিক। 

স্থতরাং মাঠাঁকরুণ যদি আঁসতে চান, তবে আমি তাকে এই 

পরামর্শ দিই যে, তিনি কলকাতায় একটি ছোট বাড়ী ঠিক করুন। 

আমিও হয়ত সম্ভবতঃ কলকাতায় গিয়েই থাকব; কারণ বর্তমান 

শারীরিক দুর্বলতার উপর আবার ম্যালেরিয়। হওয়া মোটেই 

বাঞ্ছনীয় নয়। আঁমি এখনও সারদানন্দ ব। ত্রদ্মানন্দের মত 

লই নাঁই। তাঁরা দুজনেই কলকাতায় আছে। এ দু-মাঁস 

কলকাতার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল এবং খরচও অনেক কম। 

ফল কথা, গ্রতৃ তাকে ষেরূপ চালান, সেরূপই চল! উচিত। 

আমরা শুধু পরামর্শ দিতে পারি, আর সে পরামর্শও একেবারেই 

বাজে। তিনি যদি থাকার জন্য নীলাম্বর বাবুর বাড়ীই পছন্দ 
৪৬৭ 



করেন, তবে ভাড়। ইত্যাদি আগে থেকেই করে রেখো। 

মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আমি ত এইটুকুই বুঝি 
আমার আন্তরিক ভালবাস! ও শুভেচ্ছ। জানবে । ইতি 

সতত প্রতুপদাশ্রিত 
বিবেকানন্দ 

(২২৬) ইং 
মঠ, বেলুড়, 

হাঁওড়া 
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১ 

স্সেহাশীর্ববাদভাজনেমু, 

ব্রন্মানন্দ ও অপর শকলের মতামত জানা আবশ্যক হওয়ায় 

এবং তাহার! সকলেই কলকাতায় থাকায় তোমার শেষ পত্রের 

উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। 

সারা বছরের জন্য বাড়ী লওয়ার সিদ্ধাস্তটা ভেবে-চিস্তে 

করতে হবে। একদিকে যেমন এ মাসে বেলুড়ে ম্যালেরিয়। 

হবার ভয় আছে, অপর দিকে তেমনি কলকাতায় প্লেগের ভয়। 

তা ছাড়া কেহ যদি গাঁয়ের ভেতরে যাঁওয়৷ সম্বন্ধে সাবধান থাকে, 

তবে ম্যালেরিয়া থেকে বেঁচে যেতে পারে ; কারণ নদীর ধারে 

ম্যালেরিয়া যোটেই নাই। প্লেগ এখনও নদীর ধারে আসে নি ১ 
আর প্রেগের এই প্রকোপকালে এ গায়ে ষে-কট! বাড়ী ছিল, সবই 
মাড়োয়ারীদের দ্বারা ভরে গেছে। 

তা ছাড়া, বেশী পক্ষে তুমি কত পথ্যস্ত ভাড়। দিতে পার তা 
জানান আবশ্তক ) তাহলে আমরা! তদহুষায়ী বাড়ী দেখব। আর 

একট! উপায় হচ্ছে, কলকাতায় বাড়ীটি নেওয়া । 
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আমি নিজে কলকাতায় বিদেশী বনে গেছি বললেই চলে। 

কিন্ত অপরেরা৷ তোমার পছন্দমত বাড়ী দেখে দেবে। তুমি যত 
শীত্র পার এ ছুটি বিষয়ে সিদ্ধাস্ত করতে পারলেই অপরের তোমার 

পছন্দমত বাড়ী দেখে দেবে-_-( ১) মাঠাকরুণ বেলুড়ে থাকবেন 
কিংবা! কলকাতায়? (২) যদি কলকাতায় থাকেন, তবে ভাড়া 

কত এবং কোন্ পাড়ায় থাক! তার পক্ষে ভাল? তোমার উত্তর 

পেলে এ কাঁজট। ঝট হয়ে যাবে। 

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পুন:_ আমরা এখানে সবাই ভাল আছি। মতি এক সথাহ 

কলকাতায় থেকে ফিরে এসেছে । গত তিন দিন যাবৎ এখানে 

দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে । আমাদের ছুটি গরুর বাচ্চ। হয়েছে। 

(২২৭) ইং 

মঠ, বেলুড় 
৭ই সেপটম্বর), ১৯০১ 

প্রিয় 

আমরা সকলেই সাময়িক আবেগে চলি_-অস্ততঃ এ 
কাজটার বেলায় তাই। আমি শ্প্রিংটি (কাজের ঝোকটি) 

চেপেই রাখতে চাই; কিন্তু একট। কিছু এমন ঘটে যায়, যার 

ফলে উহা! লাফিয়ে ওঠে; আর তাই দেখতেই ত পাচ্ছ__-এই 

চিন্তা চলছে, স্মরণ হুচ্ছেঃ লেখ। হচ্ছে, আঁচড় কাট। হচ্ছে--আরো৷ 

কত কি কিছু! 
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বর্যার কথ! বলতে গেলে বলতে হয় যে,) পূর্ণবেগে উহা 
এসে পড়েছে, আর দিনরাত চলেছে জি বর্ষণ, কেবল 

বর্ষণ, বর্ণ আর বর্ণ। নদী সব ফুলে উঠে কুল তাপিয়ে 

চলেছে, দিঘি-পুকুর সব ভরপুর । 
মঠভূমিতে যে বর্ধার জল দ্রাঁড়ায়, তার নিষাষণের জন্য একটি 

গভীর নরদম! কাটা হচ্ছে। সেই কাঁজে খানিকটা খেটে 

আমি এইমাত্র ফিরলাম। কোন কোন জায়গায় বুষ্টির জল 

কয়েক ফুট ্রাড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালকায় সারলটি 

এবং হংস-হংসীগুলি খুব স্কত্তিতেই আছে। আমার পোঁষা 

কষ্ণপারটি মঠ হতে পালিয়েছিল এবং তাকে খুঁজে বের 
করতে আমাদিগকে দিন কয়েক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে । 

আমার একটি হংদী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় 

এক সপ্তাহ যাবৎ তাহার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন 

রসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলছিলেন, “মশায়, এই কলিযুগে খন 

জল-বৃষটিতে হাঁসেরও সদ্দি লাগে, আর ব্যাংও হাঁচতে শুরু করে, 

তখন এ যুগে বেঁচে থেকে আর লাভ নেই।” 
একটি বাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোন 

প্রতিকার জান! না থাকায়. একট! টবে খানিকটা জলের সঙ্গে 
একটু কার্বলিক এসিড মিশিয়ে তাতেই কয়েক মিনিটের জন্য 
তাকে ছেড়ে দেওয়। হয়েছিল-_উদ্দেশ্ট ছিল যে, হয় একদম সেরে 

উঠবে, না হয় মরে যাবে ; তা হংসীটি এখন ভাল আছে। ইতি 
| তোমাদের 

বিবেক নিন্দ 
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(২২৮) ইং 

বেলুড় 

৮ই অক্টোবর, ১৯০১ 
প্রিয়__, 

"জীবনের প্রবাহে আমি উখবান-পতনের মধ্য দিয়ে চলেছি। 
আজ যেন কতকটা নীচের দিকে... | 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(২২৯) ইং 
মঠ, পোঃ বেলুড 
ূ হাঁওড। 

৮ই নভেম্বর) ১৯০১ 

প্রিয় জো, 

41079101006 (কমে যাঁওয়।) কথাটার ব্যাখাঁপমেত যে 

পত্রখানি গেছে, তা তুমি ইতোমধ্যে পেয়েছ নিশ্য়। আমি 

নিজে সে পত্রও লিখি নি আর টেলিগ্রাম পাঠাই নি। আমি 
তখন এত অ্ুস্থ ছিলাম যে, দুটোর একটাও কর! আমার পক্ষে 

* সম্ভব ছিলি না। পূর্বববঙ্গ-ভ্রমণের পর থেকে শঘ্যাগত আছি 
বললেই হয়। দৃষ্টিশক্তির হাস-হওয়া-রূপ অধিক উপসর্গ জোটায় 
এখন আমি পূর্বাপেক্ষাও খাঁরাপ। এসব বিষয় আমি লিখতুম 

না। কিন্তু কেউ কেউ দেখছি সব খুঁটিনাটি চায়। 

যা হোক, তুমি তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আসছ 

জেনে আমি খুব আনন্দিত হলুম। আমার ক্ষমতায় যতটা কুলায়, 
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আমি তাদের খাতির-যত্ব করব। খুব সম্ভব আ তখন মান্দ্রাজে 

থাঁকব। আমি ভাবছি যে, আগামী সপ্তাহে কৰীকাঁতা। ছাড়ব 

এবং ক্রমে দক্ষিণ দেশে এগিয়ে যাঁব। 

তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে উডভিষ্যার মন্দিরগুলি দেখা 

সম্ভব হবে কিনা জানি না। আমি শ্লেচ্ছদের খাবার খেয়েছি 

বলে আমাকেই ঢুকতে দেবে কিন! জানি না। লর্ড কাজ্জনকে 
ভেতরে যেতে দেয় নি। 

যা হোক, আমার পক্ষে যতট1 কর! সম্ভব তা আমি তোমার 

বন্ধুদের জন্য সদাই করতে প্রস্তত। মিস্ মূলার কলকাতা 

আছেন। অবশ্য তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন নি। 

সতত শ্রেহশীল 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

(২৩০ ) ইং 

স্বামী ম্বূপানন্দকে লিখিত 

গোপাললাল ভিলা 

বানারল ছাউনি 

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ 

প্রিয় স্বরূপ, 

মিমেস্ বুলের কণ্ঠাস্থি (00118700709 )-এর অবস্থা জেনে 
বড় কষ্ট হুল। আশা করি, চলে-ফিরে বেড়াবার মত শক্তি 

তিনি পাবেন। তাকে আমার আস্তরিক ভালবাস! জানাবে । 
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চাকর চিঠি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, তাঁকে বলবে সে যেন ব্রহ্মস্থত্র নিজে 

নিজে পড়ে । এব্রহ্গস্থত্রে বৌদ্ধধর্শের প্রসঙ্গ আছে", চারুর একথার 
অর্থ কি? অবশ্য সে ব্রন্মস্থত্রের ভাগ্যগুলিকে লক্ষ্য করেই 

একথা বলেছে; আর যদি সে তাদের লক্ষ্য না করেখাকে, 

তবে তার তা কর! উচিত; তাঁদের মধ্যে শঙ্কর ত শুধু শেষ 

ভাষ্কার। বৌদ্ধপাহিত্যে অবশ্য বেদান্তের উল্লেখ আছে, 

আর বৌদ্ধিধশ্মের মহাযাঁন শাখা ত এখনও অদ্বৈতপন্থী। কৌছ 
অমরসিংহ বুদ্ধদেবের একটি নাম অদ্বয়বাদী বলে উল্লেখ করলেন 

কেন? চারু লিখেছে, উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ নাই !! 

কিআহাম্মকি ! 

আমার মতে বৌদ্ধধর্মের শাখাদয়ের মধ্যে মহাষান প্রাচীনতর। 

মায়াবাদ খকৃ্সংহিতার স্তাঁয়ই প্রাচীন । শ্বেতাশ্বতরে যে "মায়, 

শব্দ আছে, উহা প্রকৃতির ভাব হতে ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে। 

আমার মতে এ উপনিষদ্ অস্ততঃ বৌদ্ধধশ্ম হতে প্রাচীনতর | 

সম্প্রতি আমি বৌদ্ধর্শ্ম সম্বন্ধে অনেক নৃতন নৃতন তত্ব জেনেছি; 
আর আমি এট! গ্রমাণ করতে প্রস্তত আছি যে-_ 

(১) নাঁনা আকারের শিবপূজ! বৌদ্ধদের পুর্ব্বেই প্রচলিত 
'ছিল। বৌদ্ধগণ শৈবদিগের স্থানসমূহ দখল করবার চেষ্টা করেছিল; 
কিন্ত তাতে অকৃতকার্য হয়ে সেই আবেষ্টনীরই মধ্যে নিজেদের 

নৃতন নৃতন স্থান করেছিল- যেমন বুদ্ধগয়ায় ও সারনাথে। 

(২) অগ্রিপুরাঁণে গয়াস্থুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাতে 

( যেমন ডাঃ রাজেন্দ্লাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে মোটেই লক্ষ্য. 

কবর! হয় নি, উহ! কেবল পূর্বপ্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র। 
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(৩) বৃদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্বতে বাঁধ করতে গি্টছিলেন, তাডে 
এ স্থানের পূর্ববাস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। 

(৪) পূর্ব হতেই গয়াতে পিতৃ-উপাসন। প্রচলিত ছিল, আর 

বৌদ্ধেরা হিন্দুদের কাঁছ থেকে পদচিহৃ-উপাঁপনার অন্করণ 
করেছিল । 

(৫) বারাণসী সম্বন্ধে বক্তবা এই- ইহ! শিবোপাঁসনার 
একটি প্রধান স্থান ছিল ইত্যাদি কথ প্রাচীনতম লিপিসকল 

হতেও প্রমাণিত হয়। 

আযি বুদ্ধগয়৷ ও বৌদ্ধ সাহিত্য হতে ষ। শিখেছি, সে অনেক 
কথা। চারুকে মূর্থগণের মত দ্বারা পরিচালিত না হরে নিজে নিজে 
পড়তে বল। 

আমি এখানে বারাণসীতে বেশ ভালই আছি। দি 

ধীরে ধীরে এ ভাবেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাঁকে, তবে বিশেষ 

লাঁভই হবে। 

বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্শের সন্বন্ধ-বিষয়ে আমার মনে 
সম্পূর্ণ ভাবাস্তর উপস্থিত হয়েছে । আঁমি এ বিষয়ে ঘে একটু- 
আধটু অলোক পেয়েছি, ত। বিশেষভাবে বুঝাবার পূর্বেই আমার 

শরীর যেতে পারে; কিস্তুকি ভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে; 

তা আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব; তোমাকে ও তোমার গুরুভাইগণকে 

উহা! কার্যে পরিণত করতে হুবে। তুমি আমার বিশেষ ভালবাসা 

ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

তোমাদের 

বিবেকানন্দ 



(২৩১) 
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

গোঁপাললাঁল ভিলা 
বানারস ক্যাণ্টন্মেপ্ট 
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ 

কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্রে সবিশেষ জানিয়া আনন্দিত হলাম । নিবেদিতা. 

স্কুল সম্বন্ধে যা আমার বলবাঁর ছিল, তাকে লিখেছি। বলবার এই 
ষে, তার ঘ1 ভাঁল বিচার হয় করবেন | 

আর কোন বিষয়ের মতাঁমত আমায় জিজ্ঞাসা করো না । 

তাতে আমার মাঁথা খারাপ হয়। তুমি কেবল এঁ কাজটা! করে 

দিও-_এই পধ্যন্ত। টাঁক পাঠিয়ে দিও; কারণ উপস্থিত দু-চার 

টাক] মাত্র আছে। 

কানাই মাধুকরী খায়, ঘাটে জপ কবে, রাত্রে এসে শোয়) 
হ্যাদ] 1১০০1008108 01] (গরীব লোকের কাজ ) করে? রাত্রে 

এসে শোয়। খুড়ে। (01810 ) আর নিরঞ্জন আগ্রায় গেছে; 

আজ তাদের পত্র আমতে পারে। 

যেমন প্রভু করাবেন করে ষেও। এদের-ওদের মতামত কি? 

সকলকে আমার ভালবাস! জানিয়ো এবং ছেলেদের । ইতি 
বিবেকানন্দ 

(২৩২) ইং 
ভগিনী নিবেদ্দিতাঁকে লিখিত 

, ৬কাশীধাম 

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ 

সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বদ্ধ হোক্, মহামায়া স্বয্পং 
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তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হউন!) অপ্রতিহত 

মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হউক এবং সম্ভব হলে নে সঙ্গে অসীম 

শীস্তিও তুমি লাভ কর--এই আমার প্রার্থনা ।".. 

যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমন ভাবে তিনি আমাকে 

জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনি ভাবে কিংবা তদপেক্ষা 

সহম্রগুণ স্পষ্ট তরভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে 

যান। 

(২৩৩) 
গোপাললাল ভিল৷ 

বানারস ছাউনী 

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ 
অভিন্নহদয়েষু, 

কাল তোমায় ষে পত্র লিখেছি টাকার প্রাপ্তিত্বীকার সহিত, 

তাহ এতক্ষণে নিশ্চিত পেয়েছ । আজ এ পত্র লেখবার প্রধান 

উদ্দেশ্ট'-.___সম্বদ্ধে। তৃমি পত্রপাঠ তার সঙ্গে দেখা করে আসবে। 
তারপর রোগ কি, গয়ায় কেমন ছিল ইত্যাদি; একট! খুব 

হষোগ্য ডাক্তার ডাকিয়ে রোগটি বেশ নির্ণয় করে নেবে। 

তারপর রামবাবুর বড় মেয়ে বিই্মোছিনী এখন কোথায় ?__সে 
সম্প্রতি বিধবা হয়েছে: '' | 

রোৌগের চেয়ে ভাবনা বড়! ছু-দশ টাঁক! য। দরকার হয় 

দেবে। যদি একজনের মনে এ সংসার-নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও 
একটু আনন্দ ও শাস্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য, এই ত আজন্ম 

ভোগে দেখছি-__বাকী সব ঘোড়ার ডিম | .. 
৪৭৬ 



পত্রাবলী 

অতি শীত্র জবাব দেবে। খুড়ো (018078 বা অক্র.র 
খুড়ো ) আর নিরঞ্জন গৌয়ালিয়। হতে পত্র লিখেছে ।...এখন 

এথায় ক্রমে গরম পড়ে আসছে । বোঁধগয়া অপেক্ষা এথায় শীত 

বেশী ছিল।"""নিবেদিতার ৬সবস্বতীপৃজার ধুমধাম শুনে বড়ই 
খুশী হলাম। নিবেদিতা শীদ্রই স্কুল খোলে খুলুক ।-..পাঁঠ, পূজো, 

পড়াশুন! সকলের যাতে হয়, সে-চেষ্ট করবে । তোমরা আমার 

ভালবাসা জানবে । | 
বিবেকানন্দ 

(২৩৪) 

স্বামী ব্রদ্মানন্দকে লিখিত 

গোঁপাললাল ভিলা 

বানারস 

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ 

অভিন্হৃদয়েষু, 

তোমার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম ।.*.মা, দিদিমা যদি 

আসতে চাঁন পাঠিয়ে দ্িও। এই প্রেগ আসবার সময়টা! কলকাতা 
হতে সরে এলেই ভাল। এলাহাবাদে বড্ড প্রেগ চলেছে। 

এবার কাশীতে আসবে কিনা জানি না । তবে প্লেগ গেল বৎসর 

এই সময়ে কাশীতে এসেছিল ।**.মিসেস্ বুলকে আমার নাম 

কবে বলো যে, ইলোরা-ফিলোর। মহা কষ্টের পথ এবং ভারী 

গরম । তার এত 8:60. (ক্লাস্ত ) শরীর যে, ভ্রমণে যাওয়। 

যুক্তিযুক্ত নয়। খুড়োর (08107 ) কদিন হল চিঠিপত্র 
পাই নি। অজস্ত। গেছে_-এই খবর। মহাস্তও কোন খবর 
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দেন নাই। তবে রাজা প্যারী মোহনের পত্রের বাবে যদি 

দেয়'':। 

নেপালের [1018৩ (মন্ত্রী)এর ব্যাপারটা, সবিশেষ 
লিখবে । মিসেস বুল, মিস্ ম্যাকলাউড প্রভৃতি সকলকে 

আমার বিশেষ ভালবাসা, আশীর্বাদাদি দিবে; আর তুমি, 
বাবুরাম প্রভৃতি সকলে আমার নমস্কার ও ভালবাল! ইত্যাদি 

জানবে । গোপাল দাদ! চিঠি পেয়েছেন কি না? ছাগলটাঁকে 

একটু দেখ। ইতি | 
বিবেকানন্দ 

ছেলের। সকলে সাষ্টাঙ্গ জানাচ্ছে । 

( ২৩৫) 

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত 

গোপাললাল ভিলা 

বেনারস 

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ 
অভিন্নহৃদয়েযু, 

তোমার প্রেরিত একটি আমেরিকান ছোট পার্শেল আজ 

প্রাতঃকালে পেলুম | রেজেস্ট্রকরা ষে পত্রের কথা লিখেছ, তা৷ 

কেন, কোন পন্রই পাই নি। নেপালওয়ালা৷ এল কি না, কি 

বৃত্তান্ত, এসব ত কিছুই জানতে পারলুম না।***একখাঁন। চিঠি 
লিখতে হলেই এত হাঙ্গীম আর দেরী !!-"এখন হিলেবট। পেলে। 

যেঝাচি! তাও আবার ক'মাসে পাই !*** 
বিবেকানন্দ 
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( ২৩৬) ইং 

মঠ 

২১শে এগপ্রল, ১৯০২ 

প্রিয় জো, 

মনে হচ্ছে যেন জাপানে যাবার লঙ্কল্লটা ফেঁসে গেল। 

মিসেস্ বুল চলে গেলেন ; তুমিও যাচ্ছ। আমার সঙ্গে জাপানী- 
দের তেমন পরিচয় নেই। 

সদানন্দ নেপালীদের সঙ্গে নেপালে গেছে; কানাইও গেছে। 

মার্গট এই মাস শেষ হওয়ার পূর্ধ্বে ষেতে পারবে না বলে ক্রিশ্চিন 

আগে যাত্র। করতে পারল না। 

লোকে বলে, আমি বেশ আছি; কিন্তু এখনও বড় দুর্বল 

আছি, আর জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এইটুকু হয়েছে 
যে, বাসায়নিক পরীক্ষায় অনেকট। উন্নতি দেখা গেছে। পায়ের 

ফোল৷ প্রভাতি একেবারে গেছে। 

লেভি বেটি, মিঃ লেগেট, এযালবা্ট ও হলিকে আমার 

অসীম ভালবাস জানাবে । খুকুর উপর আমার আশীর্বাদ তে।, 

তার জন্মের পূর্ব হতেই আছে, আর চিরকাল থাকবে। 
মায়াবতী তোমার কেমন লাগল? এ-বিষয়ে আমায় এক 

ছত্র লিখে। | 

চিরন্গেহাকাজ্্ী 

বিবেকানন্দ 
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(২৩৭) ইং 

॥ বেলুড় 
হাওড়! 

১৫ই মে, ১৯০২ 

, প্রিয় জো, 

ম্যাদাম কালভেকে লিখিত পত্রখানি পাঠালাম |... 

আমি অনেকট! ভালই আছি ? অবশ্ত যতট। আশ। করেছিলাম, 

তাঁর তুলনায় কিছুই ময়। নিরিবিলি থাকার একট! প্রবল 

“আগ্রহ আমার হয়েছে--আমি চিরকালের মত অবসর নেব, আব 

কোন কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় ত আবার 

"আমার পুরাতন ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করব। 

জো, তোমার সর্ববাঙ্গীন কুশল হোক-তুমি স্বগদৃতীর ন্যায় 

'আমার রক্ষণাবেক্ষণ করছ। 

চিরস্ষেহাবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 

(২৩৮) ইং 
মঠ, বেলুড় 

হাওড়। 
১৪ই জুন, ১৯০২ 

প্রিয় জো, 

তুমি জাপানে গিয়ে, বিশেষতঃ জাপানী চারুশিলল দেখে 

ঘষে খুব আনন্দ পাচ্ছ, এতে আমি খুশী হয়েছি। তোমার 
একথা খুবই সত্য যে, আমাদিগকে জাপান থেকে অনেক 

জিনিস শিখতে হবে। জাপান আমাদিগকে ষা কিছু সাহায্য 
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দেবে, তা খুব সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে; পরন্ত পাশ্চাত্যের 

সাহাধ্য হবে সহান্ুভূতিহীন ও নেতিমূলক। জাপান ও ভারতের 
মধ্যে সন্বন্বস্থাপন খুবই বাঞ্ছনীয় । র 

আমার নিজের কথ! বলতে গেলে আমি আসামে গিয়ে 

আতান্তরে পড়েছিলাম । মঠের আবহাওয়ায় আমি একটু সেবে 

উঠছি। আসামের শৈলনিবাম শিলংএ আমার জ্বর, হাপানি 

ও এ্যাল্বুমেন বৃদ্ধি হয় এবং আমার শরীর ফুলে প্রায় দ্বিগুণ 
হয়েছিল। মঠে আসতেই কিন্তু সে সব কমে গেছে । এ বৎসব 

ভয়ানক গরম; কিন্তু সামান্য বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এবং আমর! 

আশা করছি যে, শীঘ্রই মরম্থমী বৃষ্টি পুরাদমে আরম্ভ হবে। 

আমার এখন কোন প্র্যান নাই ; তবে বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে 

এমন সাগ্রহ আহ্বান আসছে যে, একবার শীত্রই যেতে হবে 

ভাবছি। অপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমর! বোম্বে ভ্রমণ আরম্ভ 

করব মনে করছি ।** 

এখন দেখ প্রিয় জো, আমায় ষদ্দি জাপানে যেতে হয়, তা 

হলে কাঁজ চালিয়ে যাবার জন্য এবারে সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে 

যাওয়া দরকার। তা ছাড়া লি হু চাংএর নামে মিসেস্ ম্যাক্সিন 

ঘে পত্র দেবেন বলেছিলেন, সেটা আমার চাই। তবে মা সব 
জানেন-_ আমি এখনও কিছু ঠিক করি নি। 

"নারীর! স্বভাবতঃই বিবাহের ভেতর দিয়ে তাদের জীবনের 
সব আকাজ্ষা. মিটাতে চায়ঃ তারা কোন নরকে আকড়ে ধরে 

€ লতার মত ) বেয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সে সব দিন চলে গেছে। 

তুমি ঠিক যেমনটি আছ-_সাদাসিদে ও ম্েহময়ী জো, আমাদের 
৪৮১ 
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আপনার ও চিরকালের জো-ঠিক এমনিভাবে থেকেই তুমি বেড়ে 
উঠবে এবং “মহামহিমময়ী শ্রীযুক্ত।”-_ ইত্যাদি বাজে কিছু তোমার 

প্রয়োজন হবে না, এমন কি রুশদেশস্থলত পদবীও নাঠ। 
আমাদের জীবনে এত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে, আমর! 

এখন আর ওর বুদ্বুদগুলিতে আকুষ্ট হই না-_তাই নয় কি 

জো! কয়েক মাস যাবৎ আমি সব ভাবপ্রবণতাকে তাডিয়ে 

দেবার সাধনায় লিড আছি; সুতরাং এখানেই থামা গেল। 

এখনকার মত তবে আসি। ইহ! মায়েরই নির্দেশ, ষে, আমর! 

একযোগে কাজ করব। এতে ইতোমধ্যেই অনেকের উপকার 

হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরে। অনেকের হবে, এবং আরো 

অনেকের হতে থাকুক। মতলব এটে কাজ করা বুথ1, উচ্চ 
কল্পনাও বৃথা! মা তার পথ বের করে নেবেন। তবে 

তোমাকে ও আমাকে একযোগে এই সংসারসমুত্রে তিনি ফেলে 

দিয়েছেন এবং একসঙ্গেই আমাদিগকে ভেসে চলতে হবে ব৷ 

ডুবে মরতে হবে ; আর নিশ্চিত জেনো, এতে কেউ বাধা দিতে 

পারবে না। 

আমার আস্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে । 

সতত তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পু এইমাত্র ওকাকুরার কাছ থেকে ৩০০২ টাকার একখানি 

চেক ও আহ্বানপত্র এল। ইহা! খুব লৌভজনক । কিন্তু তা হলেও 

মাই সব জানেন। 
বি 
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(২৩৯) ইং 

মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত 

মঠ 

১৪ই জুন, ১৯০২ 

মা, 

আপনার জ্েহুপূর্ণ চিঠিখানির উত্তর আরো আগে দিতে 
পারলে ভাল হত। 

ডাক্তার জেন্সের সম্বন্ধে একখানি বই আমার নিকট এসেছে, 

কিন্ত কিছু লিখবার নির্দেশযুক্ত কোন পত্র সঙ্গে না৷ থাকায় 

আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করতে 

সাহস হল না। যা হোক, আপনার বর্তমান অভিপ্রায়ানুসারে 

আমি মিঃ ফক্সকে যথাসম্ভব সত্বর লিখব । 

আমি একরূপ আছি; আর সব ভাল। নিবেদিতা পাহাড়ে 

আছে। ওকাকুরা শহরে ফিরে এসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের 
অতিথি হয়েছেন। তিনি একদিন মঠে এসেছিলেন ; কিন্তু 

আমি বাইরে গিয়েছিলাম । আশা করি, শীত্রই তার লঙ্গে দেখা 

হবে এবং তার ভাবী অভিপ্রায় অবগত হুব। 

* (জাপানী) যুবক হেরির এখানে জর হয়েছিল; সে দিন 
কয়েকের মধ্যেই সেরে উঠে কিছু দিনের জন্য ওকাকুরার 
সঙ্গে গেছে। তার .ধর্মভাব দেখে সব্বাই তাকে ভালবাসে । 

্রহ্মচর্ধ্য সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি খুব উচ্চ এবং তার অভিলাষ 

এই যে, সে জাপানে খাঁটি ব্রহ্ষচধ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি 

সন্যাসি-সঙ্ঘ স্বাপন করবে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোন 
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জাতিকে পূর্ণ ব্রদ্ষচর্যযের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হণ্তে হলে তাকে 
সর্বপ্রথমে বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেগ্যতা্ মধ্য দিয়ে 

মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অঞ্জন করতে হবে। 

রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দুগণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও 

অবিচ্ছেদ্য মনে করে ব্রহ্ষচর্য্ে প্রতিষ্ঠিত, মহাঁশক্তিমান ও 

পবিত্র বহু নরনারীর জন্মদান করতে সমর্থ হয়েছে। 

আরবগণের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি অথবা বলপূর্বক 
অধিকারের ব্যাপার মাত্র; ইচ্ছামাত্র সে বন্ধন ছিত্্র করা 

যেতে পারে। ফলে, কুমীরী কিংবা ব্রহ্মচারীর কোন আদর্শ 
তাহাদের মধ্যে স্ক প্রিলাত করতে পারে নি। 

আধুনিক বৌদ্ধধন্ম এমন সব জীতের হাতে গিয়ে পড়েছে, 
যাঁদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার পূর্ণ অভিবাক্তি না হওয়ায় তারা 
সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটা হান্তাম্পদ ব্যাপার করে তুলেছে । সৃতরাং 

যতদিন না জাঁপানীদের মধ্যে শুধু পরস্পরের প্রতি দৈহিক 
আকর্ষণ ও ভালবাস! ছাড়াও বিবাহের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ গড়ে 

উঠছে, ততদিন তাঁদের মধ্যে বড় সন্গ্যাসী ব। সন্ত্যাসিনীর উদ্ভব 

কিরূপে সম্ভব হবে তা আমি বলতে পারি না। আপনি যেন 

বুঝতে পেরেছেন যে, সতীত্বই জীবনের একমাত্র গৌরব, তেমনি 
আমার দৃষ্টিও এ বিষয়ে খুলে গেছে যে, আমরণ সাধুচরিত্র জন- 
কয়েক মহাশক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হলে জনসাধারণের একটি 

বৃহত্তম অংশকেও এই স্থ্মহান্ পবিভ্রতায় প্রতিষ্ঠিত করা 
অত্যাবশ্যক । 

অনেক কিছু লিখব ভেবেছিলাম ; কিন্তু শরীর বড় দুর্ববল। 
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ম্যারি লুই এখানে শ্রীচৈতন্যের ভক্তবূপে এসেছে এবং শুনতে পাচ্ছি 

যে, জনকয়েক ধনী তাকে লুফে নিয়েছে। লে যেন এবারে 

প্রচুর অর্থ পায়__এই আমার আকাজ্ষা। “যে যথা মাং প্রপদ্যত্তে 
তাংস্তথেব ভজাম্যহং»__আমার নিকট যে যে-ভাবে আসে, আমি 
সে-ভাবেই তার বাঞ্ছ। পূর্ণ করি। সে টাক চেয়েছিল; ভগবান 

তাকে প্রচুর দিন। 

আপনার চিরন্সেহবদ্ধ সস্তান 

বিবেকানন্দ 

'-পাশ্চাত্যের এই সমস্ত জীকজমকই নিতাস্ত নিহ্ষল, শুধু 

আত্মার বন্ধনন্বূপ। আমার জীবনে জগতের নিক্ষলতার 

অনুভূতি এর চেয়ে স্প্টতর ভাবে আমি কখনো লাঁত করি নি। 

ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলেই মায়ামুক্ত হোক-_ 

ইহাই আমার চিরপ্রার্থনা। ইতি 
বিবেকানন্দ 
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অখগ্ডানন্দ, স্বামী পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য। 

অক্ষয়-_ 
অক্ষয়কুমার সেন ( শাঁকচুন্নী )- শ্রীরামকঞ্ণদেবের শিষ্য; 

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র লেখক। 
অচ্যুতানন্দ, স্বামী ( অচু, অচ্যুত, গুণনিধি )-_পত্রাবলী ১ম ভাগ 

দ্রষ্টব্য । 

অজয় ( অজয়হরি )- স্বামী ম্বরূপানন্দ দ্রষ্টবা। 

অজিত সিং, রাজা-_খেতড়ির মহারাজ|) স্বামিজীর শিষ্য । 

অতুল--পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য। 

অদবৈতানন্দ, স্বামী- » » 
অভ্ভুতানন্দ, স্বামী » » 
অভেদানন্দ, স্বামী (কালী ।-__পত্রাবলী ১ম ভাগ ভ্রষ্টবা। 

অলকট, কর্ণেল__বিখ্যাত থিওসফিষ্ট নেতা। 

অনীম- শ্রীরামকষ্জদেবের _বাঁগবাজারনিবাপী শিষ্য চুনীলাল্ 
বন্ধুর পুত্র। 

আলাদিঙ।-_পত্রাবলী ১ম তাগ দ্রষ্টব্য। 

ইংগারসোল-- , রর 

ইন্দুমতি মিত্র » 3 
উপেন- উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) শ্রীরামকষ্ণদেবের শিষ্য; 

বহুমতী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা! । 
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খষিবর মুখোপাধ্যায়-_ইনি কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। 
এনি বেশাস্ত-- প্রসিদ্ধ বক্ত। এবং থিওসফিকাঁল সোসাইটির নেত্রী। 
এযালবার্টা--মিস্ এালবার্টা স্টারগিস্? মি: লেগেটের কন্যা) 

পরে কাউন্টেস্ অব স্যান্ডউইচ. 

কাকুর, মিঃ_কাঁকাজু ওকাকুরা বিজিংস্থইন, বিখ্যাত 

জাপানী প্রাচ্য-শিল্প-বিশেষজ্ঞ ; স্বামিজীকে জাপানে লইয়! 

যাইবার জন্ত আসিয়াছিলেন। স্বামিজীর সহিত বুদ্ধগয়।, 
কাশী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। 

ওয়াইকফ._মিসেস্ কেরী মিড.ওয়াইকফ,; স্বামী তুরীয়ানন্দের 
আমেরিকানিবাসিনী শিষ্তা; “ভগিনী ললিতা” বলিয়া 

পরিচিত1। স্বামিজী কিছুদিনের জন্য ইহার গৃহে আতিথা- 
স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার লম্ এঞ্জেলিসের বাড়ী 

“বিবেকানন্দ হোম" নামে বিখ্যাত। ভগিনী ললিতার এই 

গৃহেই হলিউড বেদাস্ত সমিতি+ প্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯৪৯ 

খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 

ওয়ান্ডে, মিস্ এস ই ওয়ান্ডে।) ভগিনী হরিদাঁপী' নামে 

পরিচিত; স্বামিজীর ক্রকলীননিবাসিনী শিষ্য।। সহত্্র- 

্বীপোগ্ঠানে (11009088170. [81908 1১81) জনৈক ভক্তের 

* গৃহে থকাঁকালীন স্বামিজীর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত 

হইয়াছিল, ইনি তাঁহ! লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন । পরে 

এইগুলি বাংল। ভাষায় অনুদিত হইয়া “দেববাণী, 
( [08019 [10৪ ) নাঁমক গ্রন্থে প্রকাশিন্ত হইয়াছে। 

ওলি বুল, মিসেস্-_পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 
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কর্ণেলিয়া৷ সোরাবজি, মিস-_জনৈকা পাশা মহিল্ ; কলিকাতা 

হাইকোঁটে ব্যারিষ্টারী করিতেন । 

কানাই-্বামী নির্ভয়ানন্দ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য ॥ 

কার্জন, লর্ড- বঙ্গ ভঙ্গ-আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষের বড়লাট 

ছিলেন। তাহার কাধ্যকাঁল ১৮৯৭৯ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব। 
কালভে, ম্যাদাম এম্ম--ফরালীদেশীয়া বিখ্যাত গায়িকা; 

স্বামিজীর ভক্ত । তাহার সহিত ইউরোপ, মিশর, তুকীস্তান 
প্রভাতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরবে বেলুড় মঠ ও 

ভারতের বিভিন্ন স্থান দর্শন করেন । 

কালী-্বামী অভেদানন্ন দ্রষ্টব্য । 

কালী ( কালীরুষ্চ )-ন্বামী বিরজানন্দ ; স্বামিজীর সন্্যাপী শিষ্ঠ ১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যষ্ঠ অধ্যক্ষ । 

কালীরুষ্- পত্রাবলী ১ম ভাগ ভ্রষ্টব্য। 

কিডি__ 

রূপানন্দ, স্বামী-_ 

কৃষ্ণলাল, কে্টলাল (ব্রহ্মচারী )-ন্বামী ধীরানন্দ; স্বামী 

ব্রন্মানন্দের সন্যাপী শিষ্য । বামরুষ্চ মঠের প্রাচীন 

সন্যাসী। 

কষ্ণানন্দ, স্বামী__পূর্ববনাম শ্রীরুষ্ণপ্রস্ন সেন; বিখ্যাত বক্তা ও 
হিন্দশ্মপ্রচারক । 

ক্রিশ্চিন ( কৃষিন ), ভগিনী- ডেট্রয়েটের মিস্ কষ্টিন গ্রীণস্টিডেল; 

স্বামিজীর শিষ্া। ভারতীয় নাবীশিক্ষাকারধ্যে ভগিনী 

নিবেদিতার সহকন্মিণী;) নিবেদিত। বিচ্যালয়ের অন্যতম 
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প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বামিজী ইহার আধ্যাত্মিকতা ও পবিভ্রতীর 
খুব স্বখ্যাতি করিতেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাবে ইনি আমেরিকায় 

দেহত্যাগ করেন। 

খগেন-_ স্বামী বিমলানন্দ ; স্বামিজীর সন্ত্যাপী শিষ্য । মায়াবতী 

অদৈতাশ্রমে অনেক বৎসর কাঁজ করিয়াছিলেন ; সেখানেই 
তাহার দেহাবসান হয়। 

খোঁকা।, স্বামী স্থবোধানন্দ__পত্জরাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

গগন-_গাজীপুরনিবাসী গগনচন্দ্র রায়) স্বামিজী গাঁজীপুর- 

ভ্রমণকাঁলে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। 

গিজ্জা মাইজী-_মিসেস্ জি ডবলিউ হেল দ্রষ্টব্য। 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

গুডইয়ার__নিউ ইয়কের মি: ও মিসেস্ ওয়াণ্টার গুডইয়ার ; 

আমেরিকায় বেদাস্তপ্রচারকাধ্যে স্বামিজীর সহায়ক । 

গুডউইন- মিঃ জে জে গুডউইন 7 স্বামিজীর একজন প্রিয় অন্থুগত 

ইংরেজ শিষ্য । ইনি স্বামিজীর অনেক বক্তৃতা সাক্কেতিক- 

লিখনপ্রণালীতে ( 91707058700 ) লিপিবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়া 

গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গ্রস্থাবলী প্রকাশ করা সম্ভবপর 

হইয়াছে । তিনি স্বামিজীর সহিত আমেরিকা, ইউরোপ ও- 

* ভারতবর্ষের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া পরে ভারতেই 

দেহত্যাগ করেন। 

গুণনিধি_ স্বামী অচ্যুতানন্দ দ্রষ্টব্য। 

গুপ্ত- স্বামী সদানন্দ দ্রষ্টব্য । 

গেডিস, অধ্যাপক-_স্কটল্যাঁগনিবাপী “সোশ্রিওলজি'র অধ্যাঁপক,, 
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প্যাটি.ক গেডিস; ইনি কিছুকাল বোগ্বাই 1৮ 

সোশ্িওলজির অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। পরে ফরাসী 

দেশে একটি কলেজ স্থাপন করেন। 

গোপাল দাদা__পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

গোবিন্দলাল সা-_স্বামিজীর আলমোড়ানিবাসী জনৈক তক্ত। 

গোপাল মা- পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টবায। 

গৌর মা , 
চক্রবর্তী__ , 

চুনীবাবু-_ র রী 

জনষ্টন, মিঃ ( জনসন )-_ চাল জনন; ত্রহ্ষচর্ধাব্রত গ্রহণের 

পর 'ত্রন্ষচারী অমৃতানন্দ' নামে পরিচিত। মায়াবতী 

'অদৈত আশ্রমে কয়েক বৎসর বাঁস করিয়াঁছিলেন। 

জনসন, মিসেন্- মিসেস্ এষ্টন জনসন; ইংলগ্ডে বেদাস্তপ্রচার- 

কাধ্যে ধাহার। ম্বামিজীকে নানাপ্রকারে সাহাষ্য 

করিয়াছেন, ইনি তাহাদের অন্ততম। 

জিজি- পত্ত্রীবলী ১ম ভাগ ভ্রষ্টব্য। 

জিসি- » » 

জুল বোয়। ( বোয়েস )--ফরাঁপী দেশের বিখ্যাত দার্শনিক ও 
সাংবাদিক। ম্বামিজী প্যারিসে কিছুদিনের জন্য তাহার 
আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বামিজীর সঙ্গে 

ইউরোপের নান! জায়গ! এবং তকীস্তান প্রভৃতি দেশ 
ভ্রমণ করেন। ও 

“জেনস্, ডাক্তার-_পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টবা । 
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জেমস্, ডাক্তার ( উইলিম্পম )- _পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য। 

জো-_মিস্ জোসেফিন মা কলাউভ ত্রষ্টবা। 

টাটা-ন্যার জামসেদজী এম্ টাটা) বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের । 

জামসেদপুরে (বর্তমান নাম ) বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের 

কারখানা, বাঙ্গালোরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রভৃতির 

প্রতিষ্ঠাত। | 

টেললা-_মি: নিকোল। টেসলা ; আমেরিকার একজন বিখ্যাত 

তড়িত্বত্ববিৎ। 
ডয়নন, অধ্যাপক-্পল ডয়সন ; জাশ্মীন দেশীয় প্রলিদ্ধ প্রাচ্য- 

দর্শনবিৎ; কিল বিশ্ববিষ্ভালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। 

ইনি শাহ্ছরভাঙ্ক-সমেত বেদাস্তস্থত্র, ৬*খানি উপনিষদ্ 

ও মহাভারতের কতকাংশ জামান ভাষায় অন্থবাদ 

করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার__পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য। 

তারক দ।-- , টি ৮ 

তুরীয়ানন্দ, স্বামী (হরি তাই )__শ্রীরামকঞ্চদেবের সন্ন্যাসী শিল্ঠা। 

ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী--পত্রীবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য। 

থার্পীবি, মিস্-_ 

দক্ষ-_ রা ৯ » 

দয়ানন্দ, ন্বামী__আর্ধ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাত| ৷ 

দীননাথ (দীহ )_ম্বামী সচ্িদানন্দ ; স্বামী সারদানন্দের শিশ্ত ? 

শ্রীরামরুষ্। মঠে “বুড়োঁবাবা+ বলিয়া পরিচিত । 
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দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহধি__কবি ববীন্দ্রনাথ রঃ পিতা ; 

রাজ। রামমোহন রায়ের পর ব্রাহ্মলমাজের নেতা । 

ধর্মপাঁল__পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 
ধীরামাত। (স্থিরামাত। )- পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

ন-_. ঘোষ _নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ? মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ 

এবং “ইগ্ডয়ান নেশন” পত্রিকার সম্পাদক । 

নগেন্্রনাথ গুপ্ত-_-লাহোরের “টি,বিউন? পত্রের সম্পাদক । 
নঞুণড রাও, ডাক্তার-__পত্রীবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

নিত্যানন্দ ( যোগেন চাটুষ্যে )- স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিষ্য | 

নিবেদিতা, ভগিনী-মিস্ মার্গারেট ই নোবল ; স্বামিজীর ইংরেজ 

শিষ্কা। | স্বামিজী কতক অনুপ্রাণিত হইয়! ইনি তারতবর্কেই 

নিজের মাতৃভূমি বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতের 

সেবাই জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। 

তিনি এই দেশে স্্রীশিক্ষা-বিস্তার-কাধ্যে আত্মনিয়োগ 

করিয়াছিলেন এবং ভারতের জাতীয়-জাগরণ-আন্দোলনে 

প্রধান সহায়ক ছিলেন । 19 11%5197 ৪৪ ] 99 

100, 6) ০01 17)0190. [19 প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িত্রী | 

ইনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দাজ্জিলিংএ দেহত্যাগ করেন । 

নিরঞ্জন- পত্রাবলী ১ম ভাগ ভষ্টব্য। টু 

নীলাম্বর বাবু-_নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়; বেলুড়ে গঙ্গাতীরস্থ তাহার 

বাটীতে শ্রীশ্রীম! কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বে 

এই বাড়ীতেই কিছুকালের জন্য 'শ্রীরামরুষখ মঠ অবস্থিত 

ছিল। ইনি কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । 
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নোঁবল মিস্ ম__ভগিনী নিবেদিতা! ত্রষ্টব্য। 
প্যারীমোহন মুখাজ্জী, রাজা_ পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টবা | 
প্রতাপ মজুমদার__“নববিধান ব্রা্ঘপমাজ'-এর বিখ্যাত প্রচারক; 

১৮৯৩ শ্রীষ্াবকে ব্রাঙ্ধলমাজের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো 
ধন্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি ব্রন্মানন্দ কেশবচন্ত্র 

সেনের সহিত শ্রীরাঁমরুষ্জদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। 

প্রমদাদাঁপ মিত্র _পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টবা। 

প্রেমীনন্দ, স্বামী-__ » 

ফাশ্ার, মিস্ এস্-__ » টু 

ফ্র্যাঙ্ক ইন্সেন্স-_- ৮» 

ফ্রযানসিস্ লেগেট, মিঃ ও মিসেস পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

বন্্রীদাস সা, লাল।_-আলমোড়ানিবাঁপী ব্যবসায়ী; স্বামিজীর 

ভক্ত । 

বলরাম--পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টবা। 

বস্থ, ভাক্তীর- বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বস্থ। 

বাবুরাম__পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য | 

বালাজী-_ », » 

বিজয্ম গোস্বামী__বিজয়রুষ্খ গোস্বামী; স্বামিজীর সমসাঁমক্সিক 

| বাংলার একজন প্রসিদ্ধ হিন্দু ধর্মনেতা ) শ্রীবামরুষদেবের 

অতি প্রিয়পাত্র। পূর্বে ব্রাহ্ম-সমাজের আচাঁধ্য ছিলেন। 

বাংলাদেশে তাহার অনেক শিষ্য আছেন। 

বিনয়রুষ্খ, রাজা _শোভাবাজার রাজপরিবারের রাঁজ! বিনয়কৃষ 

দেব। 
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বিলগিরি-__বিলগিরি আয়েজার ; মান্দ্রাজে সমুদ্রতীরে অবস্থিত 

“আইস হাউস' নামক তাহার প্রাসাদৌপম বাড়ীতে স্বামী 

রামকুষ্ণানন্দের অধ্যক্ষতাঁয় শ্রীরামরুষ্খ মঠ (মান্দ্রাজ 
কেন্দ্র) স্থাপিত হয়। 

বুল, মিসেস্- পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

বোয়েস-__জুল! বোয়া ত্রষ্টব্য। 

ব্যারোজ, ডা:--রেভারেণ্ড জে এইচ ব্যারোজ ; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 

চিকাগে। ধশ্বমহাসভায় সাধারণ সমিতির ' সভাপতি 

ছিলেন । 

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী__পন্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টবা। 

ভষ্টাচাধ্য-__ রি ্ 

ভবনাথ-_ রী ্ 

মজুমদার__গ্রতাপচন্দ্র মজুমদার দ্রষ্টব্য | 

মণি আয়ার- _পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

মতি_ স্বামী সচ্চিদানন্দ (২নং); স্বামিজীর লন্যাসী শিষ্ক; 

আমেরিকায় কয়েক বৎসর বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন । 

মহিম (মহিন )__মহেত্দ্রনাথ দত্ত; স্বামিজীর ভ্রাতা। 
মহিম চক্রবস্তী-_মহিমাচরণ চক্রবস্ঁ; শ্রীরামরুষ্খদেবের নিকট 

যাতায়াত করিতেন। 

মার্গ ট, মার্গারেট, মার্গো, মার্গোরাইট--ভগিনী নিবেদিতা ভ্রষ্রব্য | 

মাষ্টার, মহেন্দ্রনাথ গুধ--পত্ত্রাবলী ১ম ভাগ ভ্রষ্টব্য। 

মিত্র, ডাক্তার__আশ্ততোষ মিজ্র। কাশ্ীরের ন্বরাষ্ট্রসচিব 

ছিলেন। 
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মুলার, মিস্ হেনরিয়েটা-_পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য। 

মুণালিনী বন্থ__স্বামিজীর বড়জা গ্রলিয়া-নিবাসিনী শিশ্যা। ইনি 

স্বামিজীর দূরসম্পককাঁয়৷ আত্মীয়া। 
মেরী হেল, মিস্--পতাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য। 

ম্যাক্লাডড-_মিস্ জোসেফিন ম্যাক্লাউড ; স্বামিজীর পাশ্চাত্য- 

দেশীয় প্রধান শিহ্দিগের অন্যতম । তিনি স্বামিজীকে 

তাহার কাধ্যে সর্বদ। সহায়তা করিতেন। তাহার জীবন 

্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত থাকিত। স্বামিজী একাধারে 

তাহার গুরু ও বন্ধু ছিলেন, তিনি তাহাকে 'জো” বলিয়। 

সম্বোধন করিতেন । মিস্ ম্যাক্লাউভ বেলুড় মঠে অনেক- 

কাল বাস করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় 

হলিউড সহরে তাহার দেহত্যাগ হয়। 
ম্যাক্সমূলীর, এফ __অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শন ও সংস্কৃত- 

ভাষাঁবিৎ প্রসিদ্ধ জাশ্বীণ অধ্যাপক । ইনি ইষ্ট ইগ্ডিয়! 

কোম্পানীর অর্থসাহাষ্যে থগ্েদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

এতদ্বাতীত “সেক্রেড বুকস্ অফ দি ইষ্ট” ( পঞ্চাশ খণ্ডে 

সম্পূর্ণ) গ্রস্থমালার সমগ্র গ্রন্থ সম্পাদন। করিয়াছিলেন। 

তাহার রচিত শ্রীরামকৃষ্খদেবের জীবনী ও উক্তি 

* উল্লেখযোগ্য । 

যোগীন মা--পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

যোগেন, স্বামী যোগানন্দ__পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য। 

রঘুনাথ ভট্রাচাধ্য-_টিছিনী রাজ্যের দেওয়ান) মহামহোপাধ্যায়। 
পণ্ডিত হরগ্রসাদ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 
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রমাবাঈ-_পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য। 

রাখাল-_্বামী ব্রহ্মানন্দ ভ্রষ্টব্য। 

রাঁজেন্জলাল মিত্র, ভাক্তার-_ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত; ৭ “কলিকাত৷ 

এসিয়াটিক সোসাইটি”র প্রতিষ্ঠাতা । 

বামকঞ্কানন্ন, ম্বামী__পত্রীবলী ১ম ভাগ ভ্রষ্টবয। 

রামদয়াল বাবু-_ রা রা 

রাম বাবু রামচন্দ্র দত্ত; রামরফেবের শিবা) কাকুড়গাছি 
“যোগোগ্ান”-এন প্রতিষ্ঠাতা । 

রামলাল-__পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টুব্য। 

'লগান, ডাক্তীর_-এম এইচ লগান ; স্বামিজীর শিষ্য; “ম্যান্- 

ফ্রান্সিক্কো৷ বেদাত্ত সৌসাইটি”র সভাপতি ছিলেন। 
লাটু-_পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য। 

লালাজী- বদ্রী সা! দ্রষ্টব্য । 

লেগেট, মিসেস্--ফ্রান্সিস্ লেগেট দ্রব্য । 

ল্যাগুস্বার্গ__পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য। 

শরৎ ন্বামী সারদানন্দ দ্রষ্টব্য । 

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী_ন্বামিজীর শিষ্য 9 “ম্বামি-শি্য-সংবাদ+, “সাধু 
নাগমহাশয়” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত। | 

শশী-__ন্বামী রামরুষ্ণানন্দ দ্রষ্টব্য । 

শশী ডাক্তার-_-কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী ডাক্তার শশিতৃষণ 

ঘোষ; ইনি শ্রীরামরুষ্দেবের সংস্পর্শে আনিয়াছিলেন, 

এবং পরে ঠাকুরের একখানি বাংল! জীবনী লিখেন । 

'শাকচুনী-_ অক্ষয়কুমার সেন দ্রষ্বব্য। 
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শিবানন্দ, ম্বামী (তারক দ| )- পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য । 

শিবু-_শিবরাম চট্টোপাধ্যায় 3 শ্রীরামকৃঞ্চদেবের ভ্রাতুদ্পুত্র । 

শুদ্ধানন্দ, স্বামী (স্থধীর )__ম্বামিজীর শিশ্ত ; শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও 

মিশনের দ্বিতীয় সম্পাদক এবং পঞ্চম অধ্যক্ষ ( ১৯৩৮ )। 

স্বামিজীর অধিকাংশ পুস্তক ইনি বাংল। ভাষায় অস্বাদ 

করিয়াছেন । 

শ্রীম__মাষ্টার দ্রষ্টব্য । 

ইাডি, মিঃ ই টি-_-পত্রাবলী ১ম ভাগ দ্রব্য । 

সদানন্দ, শ্বামী-_ » রঃ , 

সান্যাল (সাগডেল )--, ৪ & 

সারদা ী ্ 

লারদানন্দ, শ্বামী_- , » 

সারা বা্ণহর্ড__ফলাসীদেশীয়া বিখ্যাত অভিনেত্রী। 

হুকুল-__স্বামী আত্মানন্দ ; স্বামিজীর সন্যাসী শিশ্কা। 

স্থধীর-_স্বামী শুদ্ধামন্দ দ্রষ্টব্য । 

ক্ত্রহ্মণ্য_-পত্রাবলী ১ম ভাগ ভ্রষ্টব্য। 

স্থরেন_্বামী স্থরেশ্বরানন্দ ; স্বামিজীর সন্ন্যাসী শিল্য | 

ক্রেন ঠাকুর-_-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ 

* ঠাকুরের পুত্র । - 

হৃরেশ দতত-্রীবামকষ্দেবের শিষ্য । ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের 

উক্তি” নামে শ্রীপ্রীঠাকুরের উপদ্দেশে পুস্তকাকারে 

প্রকাশ করেন। 
স্বীল-ন্বামী প্রকাশানন্দ ; স্বামিজীর ন্গ্যাপী শিশ্ত। পরে 
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আমেরিকার 'ম্তান্ ফ্র্যান্সিস্বো ্গখ সোসাইটি'র 
অধ্যক্ষ । | 

সেভিফ়ার, মি: (ক্যাপ্টেন জে এইচ) ও মিসেস্-_ম্বামিজীর ইংরেজ 
শিষ্ত ও শিষ্কা; বেদান্তপ্রচারকাধ্যে তাহাদের জীবন উৎসর্গ 

করিয়াছিলেন এবং “মায়াবতী অদ্ৈতাশ্রম” প্রতিষ্ঠা 
করেন। মিসেস্ সেভিয়ার বু বৎসর মায়াবতীতে বাস 

করিয়া পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে দেহত্যাগ করেন। 

তিনি রামকষ্খ-সজ্ঘের নিকট মাদার ( 110৮)6: ) বলিয়। 

পরিচিতা ছিলেন । ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ১৯০০ গ্রীষ্টাবে 

মায়াবতীতে দেহত্যাগ করেন। 

্বরূপানন্দ, স্বামী ( অজয়হরি )ন্বামিজীর নন্্যাপী শিষ্য ঃ 

মায়াবতী অৈতাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত, 
পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদক । 

হরমোহন--পত্রাবলী ১ম ভাগ ভরষ্টব্য। 

হবি-_ন্বামী তুরীয়ানন্দ ভ্রষ্টব্য। ৮ 

হরিদাসী, ভগিনী-_মিস্ ওয়ান্ডে। ভ্রষ্টব্য। 

হরিপদ মিত্র-_পত্রাবলী ১ম ভাগ ত্রষ্টব্য। 

হবিপদ ত্রহ্মচারী-_হরিপ্রসন্ন দ্রষ্টব্য । 

হরিপ্রসন্ন (হরিপদ ব্রহ্মচারী)- স্বামী বিজ্ঞানানন্দ । শ্রীবামকষ্দেবের 
শিল্ত ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ € ১৯৩৭-৩৮ ) 
অধ্যক্ষ ছিলেন। 

হরি সিং_ঠাকুর হরি সিং লাঁভকাঁনি। তিনি এক সময় জয়পুর 
রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন । 
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হরিশ-_হুরিশচন্দ্র মুস্তফী  শ্রীরামরষ্ণদেবের শিল্ু। 
হলিষ্টার_ মিঃ লেগেটের পুত্র। 
হাবু-_অমতলাল দত্ত; গ্রসিদ্ধ বংশীবাদক ; স্বামিজীর সম্পর্কে 

ভ্রাতা । 

হুটকো-_হুটকে। গোপাল; গোপালচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীরামকৃষদেবের 
শিষ্য । 

ছেল, মিসেস জি ডবলিউ- পত্রাবলী ১ম ভাগ ভ্রষ্টব্য। 

হেলেন, মিস্-_ন্বামিজীর লস্ এঞ্রেলিসনিবাসিনী শিষ্। ; ভগিনী 

ললিতার ( ওয়াইকফ.) তগ্নী। 
হানস্বরো, মিস্ (মিসেস হানস্বরো, হানস্বার্গ ) স্বামিজীর 

লস্ এঞ্জেলিননিবাঁলিনী শিশ্কা ; ভগিনী ললিতার ( ওয়াই- 
কফ.) ভগ্রী। ক্যালিফণিয়। ভ্রমণকালে ইনি কিছুকাল 

স্বামিজীর সেক্রেটাবীরূপে কাজ করিয়াছিলেন। 
হামণ্ড, মিঃ ও মিসেস ইংলগ্ডের মিঃ ও মিসেস্ এরিক হামণ্ড। 

তাহার। উভয়েই ম্বামিজীর অনুগত তক্ত ছিলেন। 

হাঁরি সেভিয়ার- সেভিয়ার দ্রষ্টব্য । 

হারিয়েট হেল, মিস্-_মি: জি ভবলিউ হেলের কন্তা। 

৪৪৯ 



নি 

অক্ষয় ১৬৬ 

অক্ষয় (অক্ষয়কুমার সেন) ৩৩, ৪১-৪ 
অথণ্ডানন, স্বামী ( গঙ্গ1, গঙ্গাধর ) ৪১, 

৫৪২, ১৩৬) ১৮৭) ২১২) ২৩১) 

২৫৭) ২৬৫) ২৭১১ ২৭৮) ৭৯) ২৯৫) 

২৯৭, ৩২৪, ৩৮৪) ৪৩৪ 

অচু; অচ্যুত; অচ্যুতানন্দ, স্বামী ২৫, 
২২৫) ২৬০) ২৭৪) ২৭৭, ২৯০) 

২৯৫) ৩৭২ 

অজয়__স্বরূপাঁনন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য 

অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর দৃষ্টি ২৯৩ 

অজিৎ সিং, রাজা ২০০১ ২৪২ 
অতুল ৩৬) ২৭৭, ২৮০ 

অদ্বৈত (বাদ)-_ও আত্মা ৬২) 
_তত্বকে জীবনেব উপযোগী করা 
৬৭ 7- ধর্ণা ও চিন্তার শেষের কথা 
৩৩৭ /-নিষ্ঠের জীববুদ্ধি বন্ধনেব 

কাবণ ২৪০; -বাদীর অবলম্বন 
প্রেম ২৪০ ;--ভাবী হুশিক্ষিত 

মানবের ধন ৩৩৭ 
অদ্বৈতানন্দ,স্বামী__গোপাল দাদ। দ্রষ্টব্য 
অদ্ভুতাননদ, ন্বামী-_লাটু দ্রব্য 
অধ্যবমায় ৩৪) ১৪৬, ৩৮৫ 

অনাথ আশ্রম ২৯৭-৮) ৩৮৬-৭ 

অবতার কাহার! এবং উহ্থার অর্থ ২১৯ 
ঘতেদাননা, স্বামী (কালী) ২৩) ২৪, ২৫, 

৬) ৩১) ৩২) ৩৩) ৫১৯) ৫২) ৫৪৯) 

৮৮) ১৩১) ১৪২৪ ১১৬১ ১২৩, ১৩৫১ 

রণ 
১৩৮) ১৪৬) ১৭১) ২৫৬, ২৭৫) ২৯০, 

৩৫৬, ৪০৯) ৪১১) ৪১৬) ৪১৮) ৪২৯) 

৪৩১) ৪৩৪) ৪৪১) ৪৪৩ 

অলকট, কর্ণেল ১১৭ 
অশুত নাশের উপায় ১৭? 

অসীম ৪৭) ৪৮ 

অহিংসাকম হিংসার মধ্য দিয়ে ১৭৬ 

আচাধ্যের মহত্ব, ৭১ 
আজ্ঞানুবন্তিতা ৭৮, ৮০) ৯০) ১০১১ 

১১৬) ১৫১) ২৬০) ৩৬০, ৩৬২ 

আত্মপ্রত্যয় ১৯২, ১৯৪ 

আত্মবিদ্যা ১৯৫ 
আত্মবিসর্জন-_অতীতেব কর্মনরহত্য ৯৮ 
আত্ম! ৬২, ২৪৯, ৩৪৯ /-র প্রভেদ 

প্রকাশের তারতম্যে ১৭৯৬ )-_- 

মর্বজীবে বর্তৃম।ন, সর্বব্যাপী ২১৪ 

আত্মানন্দ, স্বামী__স্থকুল্ন দ্রষ্টবা 
আদিতালোক ৬২ 
আধ্যাত্মিক ১৩২; -আদর্শ ও বিজিত: 

জাতি ১০৪ - উন্নতির মূল ৫1 

জ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান ২০২; 

শিক্ষক ১১৭;-_সত্য সাক্ষাৎ- 
কারের উপায় ২৪৯)--সত্য ও 

স্বপ্প ১৩ 

আনন ও হুঃখ ১৬১ 

আমেরিক1 ৯৭ )-তে আশ্রম ১৩২) 
-ধর্মজগতের অতি মাহসিকদের 



লীলাভূমি ১৪৯ £-য় বেদাস্তপ্রচার 
১৪২ ;__ভাব্প্রকাশের উপযুক্ত 
ক্ষেত্র ৯২ 7;--ও ভাবত ২৪৯ 7)-_ 

শিক্ষাক্ষেত্র ১২২ $-য় শীতে ব্যবস্থা! 
২৭-৮ 

আমেবিকাবাসী-_দলবেধে কাজ কবে 
৫৪ ॥-দের প্রকৃতি ৪৫-৬;-ব 

বেদাস্তে আকধণ ৬০ ;-_-ও বেদান্ত - 

চচ্চা ১২৬ 
আলাসিঙ্গা পেরুমল ৩, ১৩, ৪৯, ৫৫১ 

৬৫১ ৭০১ ৭২১ ৭৪১ ১১৩) ১১৫১ 

১৩৭) ১৩৯) ১৪১) ১৫৫, ১৬৬, 

১৬৮১ ১৭৮১ ১৮৬, ২৭০) ২৭৩) 

২৭৪১ ৩২৮১ ৪৫৪ 

আশ্রম-_মঠ দ্রষ্টব্য 
আসক্তি ও অনাসক্তি ৩৯৯-৪০০ 
আযাডামস্, মিসেস্ ২০২, ৪২২ 

ইউরোপ ও নিউইয়ক * 
ইংগারসোল-_এবং স্বাস্থ্য ও ব্যাধি ৩৬৪ 
ইংবাজ--ও আমেবিকান ১৭৩ ;__ 

চৰিত্রের গভীরত1 ১০৭, ১৭৩-৪ 
-এব জগতের উপর গ্রভুত্ব করার 

কাবণ ১৫১ -ৃঢপ্রকৃতি ও 
». নিষ্ঠাবান ১৪২, ১৭৩/;-_নীবব 

কন্মী ৪/- সর্বাপেক্ষা কম ঈর্ধ্যা- 

পর্]য়ণ ১৫১; স্থিব ও সাচ্চা 
২৪২ ৃ 

ইংলিশ চার্চ ২০৭, ২৪৪ 
ইচ্ছাশক্তি ৩২১-২ 
ইজাবেল, লেডী ৯০ 

ইন্ তয় ভাম ৪৪৮ 

ইঙ্ডয়ান মিরর ১১, ৭৯, ১৪০) ১৫৮) 

৯৭৮১ ২৭১৯১ সা 

৫০৯ 

নির্ঘণ্ট 

ইন্দূমতী মিত্র, শ্রীমতী ২৮৪ ৩০৭, ৩০৯ 

ইষ্টমৃত্তি ৩২২ 
ইসলামধন্ন ও হিন্দুধর্ম ৩৩৭-৮ 
ইহুদি__-ও বোম সাম্রাজ্য ১০৪ 

ঈশা যীশ্যবষ্ট দ্রষ্টব্য 
ঈশ্বব ২১৯১ ২২* /_অনির্ববচনীয় এপ্রম- 

স্বরূপ ৪৪৮ $--ও জীব ১২১-২) 
_নিব্বিকার ও প্রেমন্বরূপ ২১৯) 

_বিরাট বা হিরণ্যগভ ৪৪৮ 
সম্বন্ধে সেকেলে ধাবণা ৯২ 

ঈধযা ১৫১ ২৩-৪১ ৩৪১ ৫০১ ৭৮ /--দাস 

জাতির ধ্বংসেব কাবণ ৭৯ 

উইলমট, মিসেস্ ৪৪২ 
উপনিষদ্ ৯৪৪? ৪৭৩ /--ও বেদ ২২১; 

_-ও বৌদ্ধধন্মা ৪৭৩; যথার্থ শাস্ 
২১৯ 

উপাঁসনা-_কাহার বিধেয় ২৪৭-৮ 
উপেন ( বন্থমতীব ) ২১৩, ৩৩৯ 

এঙ্গলো ইত্ডিয়ান ১০৪ 

এনি বেসান্ত, মিসেস্ ১১৭, ২৭৬১ ৩২৮ 

৩৩৬ 

এডামস্, মিস্ ৭৬ 
এযাডামস্, মিসেস এম লি__আ্যাডামস্ 

দ্রষ্টব্য 
এ্যডামসন্, মিসেস্ ৭, ৮ 
এ্যালবার্টা ৯) ১৪৫০) ২৫৪) ২৯১) ৪৫৫ 

৪৭৯ 

এযাম্পিনেল, মিসেস্ ৪৪২ 

ওয়াইকফ.* মিসেস্ ৪২৯ 
ওয়াল্ডো, মিঃ ( ওয়ালডে। মিস্) 



পত্রাবলী 

ওয়াল্ডো, মিস্ এলেন ১২২, ৯৫১, ৩৯৪, 
৪০৩, ৪৪১ 

ওয়েলডন, মিসেস্ ৪০৩, ৪৪১ 

ওকাকুর!, মিঃ ৪৬৫) ৪৭৫) ৪৭৭, ৪৮২১ 
8৮৩ 

ওলি বুল, মিসেশ্ ( ধীবা মাতা, স্থিরা 
মাতা) ৭, ৭৫, ৯৩, ১০৯১ ১২৩) 

১৭৫) ১৮১১ ২৫৪) ২৬৯) ২৭৫) ২৯১) 

৩০০, ৩২৫) ৩২৮) ৩৩২) ৩৪০) ৩৪৩) 

৩৪৭১ ৩৫৪১ ৩৫৬১ ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৫, 
৩৭০ ৩৭৪৪ ৩৭৭, ৩৮, ৩৮৩১ ৩৮৯, 

৩৪৯১, ৩৪৯৩, ৩৯৬) ৪০০, ৪০২) ৪৩৩ 

৪৩৪) ৪১১) ৪১২১ ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮) 
৪২১), ৪৩৫) ৪৪৩, ৪৪৫) ৪৫৬ 
৪৫৭) ৪৭২) ৪৭৭) ৪৭৮) ৪৭৯ ৪৮৩ 

ওলিয়। ৪০৬ 

2 

কংগ্রেস ৩৮৫ 

কথাম্বত-_শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ককথা মৃত দ্রষ্টব্য 
কর্ণেলিয়৷ সোরাবজী, মিস্ ৪৫৯ 
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ক্ষয় কখন ১৮৫ * 
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কানাই (নির্ভয়ানন্দ, ম্বামী) ২১৩, ৩১৬, 

৩৩৬, ৪৫৪) ৪৭৫) ৪৭৯ 

কাপুরুষ ৪, ৩০০০১, ৩৬১) ৪৫২ 

কার্জন, লর্ড ৪৭২ 
কালভে। ম্যাদাম ৪8৪১ ৪৮০ 

কালী-_অভেদানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য 

কালী ৩৩০ 

কালীকু্ঃ ৩৫ |] 

কাধ্য ২৩২) ২৩৩-৪) ২৫০-১) ২৭৩, 
২৮৮, ৩৮৮ 1)-এর উপযুক্ত কর্ম 
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অসাধারণ পুরুষ ও সাধারণের 
কাজ ৩৮৬ /-এর নিয়ম ৩২৮ $-এবৰ 

পক্ষে অতিরিত্ত ভাবপ্রবণতা 

অনিষ্টকর ২৯৩; পরোপকাবই-_ 
২৫০-১ __ফলাভিসন্দিশূশ্য হওয়া 
৩৭১ )-এ বিত্ব করে অতিরিক্ত 

ভাৰপ্রবণতা ৩৫ /-_বেদাস্তপ্রচার 
১৫৩ বৈষয়িক সততা ১৩০ 
_মতলব এ'টে ৪৮২;_ মৃত্যু পথ্য্ত 
২৩১;__ও শরীব ২৭৩) -এ সফল- 
তাব উপায় ৭৮;-সাধনে কি 

প্রয়োজন ১৩৭, ২৯২ 
কাশীপুর বাগানবাড়ী ২৬১-২, ৩১৩ 
কাশ্ীর ২৭৮, ২৮১-৪, ২৯২১ ৩০৫১ ৩৪৪ 5 

ক্যাম্পবেল, মিস্ ২৫৪ 
কিডি ৬ ৃ 

কৃপানন্দ, স্বামী (ল্যাগুস্বার্গ ) ১১৮, 
১২২, ২৫৪ 

শ্রীকৃষ্ণ ২৯, ২৫৪, ৩৩৩।- গৌপবালক- 
দের মধ্যে প্রতিপালিত হবার 
কারণ ৪২৩ ;-এর বাল্যকালের 
চমকপ্রদ ঘটন! ৪২৪-৫ 7 -এর মূল 
চরিত্র কুজ ঝটিকাবৃত ২২২ 



কৃষ্খ মেনন- মেনন কে দ্রষ্টব্য 
কৃষ্ণলাল । কে্টলাল (ধীবানন্দ, স্বামী) 

২৭৪) ২৭৭, ২৮২, ২৯৩, ২৯৫) ৩০৮ 

কুক্ানন্দ, ন্বামী ১১) ১২১ ১৩) ১৫৮ 
কেন ২৬, ৪৫১ ১০০), ১৬৯, ১৯৭০, 

১৭৪) ১৮২) ১৮৩) ১৯৬১ ২০৫, ২০৯ 

২৬৫) ২৭৯) ২৮২, ২৯২১ ৩৮৭ 

'কোবান ৩৩৮ 

কোলা, মিস্ ১৪৮ 

ক্রমবিকাশ অর্থকি? ১৫৯ 
ক্রিশ্চিন, ভগিনী (গ্রীনষ্টিডেল ) ৩৬৯) 

৩৭৬) ৩৭৭) ৪৬৬) ৪৭৪ 

ক্ষত্রিয়-শাসিত যুগ ১৬৩ 
খগেন (বিমল।নন্দ, স্বামী ) ৪৩০ 
খাদ্য--নিরামিষ ১৯৮-৯ 
ব্ব্টান ৪৯১ ৫১, ৬৯, ১৬০১ ২৯৯, ৩২৪) 

_ ধর্ম ২০১ ধর্পেব ভিত্তি চূর্ণ 

১৯৭ 

্বষ্টীয় বিজ্ঞান (01070190187) 3016168 ) 
২২৯ 

খৃষ্ট_ যীশু দ্রষ্টব্য 
বৃষ্টধর্ম্ন ৩২৪ 

খেতড়ির রাজ। ২৬, ৪৫, ১৩৬, ১৩৭, 
২৪২) ২৬৫১ ২৮৬, ২৮৭, ২৯৩ 

“খোকা (স্থবোধানলদ স্বামী) 
৩২৫ 

২৭৯১ 

গঙ্গা ) গঙ্গাধর--অখণীনন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য 
গগন ৬৩৬ 

গণিত-_এবং জড় ও শক্তি ৬১ 
শক্ত] পিতৃ-উপাসনা ৪৭৪ 
গুলম্ওয়ার্দি। মিঃ ৫৩, ১৩, ১৪৭ 
গার্থী ৩০ 

নির্ঘণ্ট 

গার্ণস্বি, (গার্ণসি ) মিসেস্ ৯ 
গিবিশ (গিবিশচন্ত্র ঘোষ । জিসি) ২, 

২৫) ৩৬) ২৫৭) ২৭৭) ২৮০? ৩৩১ 

“গির্জা; মাইজী--হেল, মিসেস জি 
ডউবলিউ দ্রষ্টব্য 

গীত ২২৫)-ছোটব মধ্যে বড়কে 
দেখতে শিখায় ৪৩৯ যথার্থ শান 
২১৯; হিন্দুধর্পেব বাইলেল ২২২; 

গুড ইয়াব ১০৮ 
গুডউইন্, মিঃ জেজে ৫৪) ৯৭) ১১৮) 

১২৪) ১২৫) ১৫৭) ১৬৬) ১৬৭৯, ৯৭৩, 

২৫৫) ২৬৪, ২৭১) ২৭৩) ২৭৪) ২৭৬) 

২৮৫) ২৯১) ৩২৫, ৩২৭ 

গুণনিধি-_-অচুযুতানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য 
গুপ্ত সদানন্দ, স্বামী দষ্টৰ্য 
গুপ্ত, মিঃ ৩৩০ 
গুরু ৩২২ 
গুরুভক্ত ১৫ 

গুরুভক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল ৫ 
গুরুভাই ২১ ৫) ২৭, ৩৪-৫) 

১৫২১ ২৫৯) ৩৮৩) ৪৭৪ /-দেন আজ্ঞ1- 

ৰহতা প্রথম কর্তব্য ৯০)-দেব 
আশীর্বাদ ৩৬১; জগন্নাথদর্শন ও 

পু'ইগাছ ; স্ববুদ্ধি ও অহ্ন্কাব ৮৯- 
৯০; সাহস ও | 

প্রয়োজন ৩৬২ 
গুরুমহাবাজ-_শ্রীরামকৃ্ দ্রষ্টনা 
গেজ, মিঃ ৪৪৪ 
গেডিস, অধ্যাপক ৪০ 
গৌঁপাল দাদা (অগ্বৈতানন্দ, স্বামী) 

৩৬) ২৮৬, ৪৭৮ 

গোবিন্দ লাল সা ৩৩৪ 
গোলাপ মা ৩৫, ৫৮ 

গৌর মা ৫৮) ৮৯ 

৭8৩ ৮৬০ 

৫৪০৩ 



পত্রাবলী 

গন্স টিডেল (শ্রীণষ্টিডেল )। মিস__ 
ক্রিশ্চিন, ভগিনী দ্রষ্টব্য 

চক্রবর্তী ( জ্ঞানেন্্রনাথ ) ৩৩৬ 
চন্দ্রলোক ৬২ 

চবিত্র ৭৮, ৯৮) ১১৯ 

চারু ২২৯) ৪৭৩, ৪৭৪ 

চালাকি-_-ও মহৎ কাজ ৩০ 
চিকাগে! ধশ্মমহাসভা ১৫৪ 

চিত্রশিল্প ১০৯ 
চিন্ত-এব শরীর পবিগ্রহেব চেষ্টা ২০-২১ 
চুনীবাবু ৪৭, ৪৮, ১৩৬ 
চৈতন্যকে জাগিষে বাথে ক্ষুধা ৩৩৩ 
শ্রীচৈন্ত-_অবতাব ২১৯, ৪৮৫ )__ 

এবং জীবে দয়! ও ঈশ্বরে খ্েম 
২৩৯ ;-দ্বৈতবাঁদী ২৩৯ 

জগৎ ২০-১, ২৮, ৬২-৩, ৯৯১ ২২৭ )-এ 
অমঙ্গল কতদিন? ১৬১ ;-এ 
অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান 
২*২ --অশুভের মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হচ্ছে ১৭৭ 7-এব 
উন্নতিব রহস্য ২১)-এর একান্ত 
প্রয়োজন চবিত্র ৯৮)-এর 
কল্যাণ ৩০$- কেন শোচনীয় 
২৪৮ /_ ত্রীড়াক্ষেত্র ১*৬ -এব 
চিরস্তন ধারা! ৩০৪-৫ $-কে দুইরূপে 
এছণ করা যায় ১৬২ /-_দুঃখময় 
১১৮, ১৬৫ ;"এর দুঃখ ও মহাপুরুষ 
৩৬৪-৫ "এর ধার! ১১৮-৯ ॥-এ 

পাপের জয় ও পুণ্যের নির্যাতন 
২০১ /--ও বৈরাগ্য ২৪০ ;--+ভাল- 
মন্দের মিশ্রণ ১৬০-৩)-এ মায়াত্যাগ 
করে সুধী হও ২৪৯।- শিক্ষণীয় 

ভগবান ১২৫ $- স্বার্থপব ৩৩৪ 
জড়--ও ভগবান, অজ্ঞানী :ও জ্ঞানীব 

চক্ষে ২৯৩ ;-_-ও শক্তি এবং গণিতেব 
স্ষমতা ৬১ 

জন কক্স-_ফনক্স ষ্টব্য 
জনষ্টন, (জনসন ) মিঃ ৪৫৬ 
জনসন, মিসেস্ ৩৫৭, ৩৫৯, ৪৫৯ 

জন্মোৎসব--মহোৎসব দ্রষ্টব্য 
জজ্জ, মিঃ ৪৪২ 

জরবুষ্ট্র ১৪৮ 
জাতি ২২০ ;_ নষ্ট, বিদেশগমনে ২৪৩ 

-ব নিকট ব্রক্ষচযা-আদর্শ ও বিৰাহ 
৪৮৩ ;--ও বন্ধন ২১৯ ;-ভেদ কি 

প্রকাবে আবস্ত হয় ৩১৯ )--ও 
সন্ন্যাস ২৪৩ 

জাপাঁশ ৪৬৯, ৪৬৫) ৪৭১, ৪৭৯) ৪৮০ ১ 

"এ বালিকাদেব বিশ্বাস ১৮৯-৯০ ) 
_-ও ভাবত ৪৮১ $-এ সন্নযাসি-সংঘ 
৪৮৩-৪ 

জিজি ( নরসিংহাচারিয়ার ) ৫, ১৫, 
২১৫) ২৭৪ 

জিনবৰ বমর, সাধু পি সি ২৮৫ 
জি সি--গিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্রষ্টব্য 
জীব__ও ঈশ্বর ১২১-২) ২৩৯ ও 

_ জগৎ ৬৩-৪)-এর ছঃখভার ১৮৫; 
-এর সেব] ও ঈশ্ববপ্রেম এক ২৩৯ 

জীবন--৯৩, ২২৭ /_-অন্যের মৃত্যু 
উপব নির্ভরশীল ১৬৯ ।-এর উদ্দেশ্য 
৩০১)--কি? ৩৫৫১ ৪৩৮ /-এব 

চিহ্ন ১৯৮ ?-এ নৈরাগ্ঠা ২০৮ 
জীবন্মুক্তি অর্থকি? ১৬৩, ১৮৫) ২৩২ 
জীবাত্মা-য় অনস্ত শক্তি নিহিত ১৯৬ চ 

-_-ও ক্রমবিকাশ ১৫৯ 

৩৫৯ 1--শ্রদ্ধাচালিত ্ /-ন্বয়ং 

৫০৪ 



জুল বোয়া ৪৪৪, ৪৫৬ 
জেনস্্, ডান্তাব ১১১ ১২৫, ৯৬৭) ১৮২? 

২০৫) ৪৮৩ 

জেমস্ ডাক্তার ৩৭৭ 

জে! জো-_ম্যাকলাউড, মিস্ দ্রষ্টব্য 
জোসেফিন, সিষ্টার ২০২ 
জ্ঞান-কি? ১২১ --ও জডবিজ্ঞান 

২০২ /-বল ২৬ /-ও বৈষয়িক 
উন্নতি ১৯৫ 

জ্ঞান।নন্দ, স্বামী__দক্ষ দ্রষ্টব্য 
জ্ঞানী ও অজ্ঞামীর দৃষ্টি ২৯২ 

টাট।, মি: ৪৬০ 
টেসলা, মিঃ ৬০, ৬১ 
ট্রাইন, মিঃ ৩৯৭ 

ডাক্তাব-__-লঞ্জও বাও দরষ্টুব্য 
ডন? ৩২৭ 

উয়সন্, অধ্যাপক ১২৮, ১২৯, ১৩২১ 
১৩৯) ১৪১, ১৪৪১ ১৫০১ ১৫৯; 

১৫০৩ 

তত্বমসি ২৩৮ 

তাবক দা_শিবানন্দ, স্বামী দ্রষ্টব্য 
তিব্বত ৬৯-৭০ 

তীর্থ ১২৭ | 

তুরীয়ানন্দ, স্বামী (হবি, হরিভাই ) ২৩, 
২৪১৭২৫, ৩৬) ৪১, ৮৮১ ২৫৬) ৩০৪, 

৩৩৬১ ৩০৮, ৩১৯, ৩১৩১ ৩১৫) ৩১৬7 

৩২৫, ৩৩৬ ৩৫৩১ ৩৬৯, ৩৭১১ ৩৭২১ 

৩৭৬) ৩৭৭) ৩৮৩) ৩৯০১ ৩৯৪) ৪০২ 

৪২৮, ৪৩১) ৪৩৩, ৪৪০, ৪৪২ 

তুলসী (নির্মলানন্দ, স্বামী) ২১, ৪১, 
৮৮) ২৮০১ ২৮৯) ৩২৫, ৩২৬ ৩২৭ 

নির্ঘণ্ট 

ত্যাগ ১১৯১ ২৩৪ ;--কি? ১৫৯-৬০) 
২৫৯) ৪৫২ ;--ও ধন্ম ১২১১ ৪৫১-২) 

_ও বৈরাগ্য ২৩৯/- মহাশ্রেষ্ 
আদর্শ ১৯৫ 

ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী (সারদা ) ৯, 
৩) ২৭) ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৪১ ৩৭৯১ ৫০, 

৫৯) ৬৯, ৭9) ৮৮১ ১৩৫) ২৭৯১ ২৯৫, 

২৯৬, ৩০২) ৩০৩, ৩২৫১ ৩৩১৯) ৩৩৯ 

৩৫৪, ৩৭২) ৪২৯, ৪৪৩ 
ঠ 

থাসবি, মিস্ ৭, ৩৮৭ / 
খিওসফিস্টু ১৪, ১৫১ ৪৭, ৪৯) ৫৫, ৫৬, 

8৭) ৬৭, ৬৮, ৭৪১ ১৬৬, ১৮১১ 
২০৬-৭) ২৭৬ 

৪ ট 

দক্ষ (জ্ঞান।নন্দ, ন্থামী ) ৩৬ 
দয়। ১৫১ 7৮-ও প্রেম ২৩৯ 1--ও সেবা 

২৪০ ।-য় হাদয় খুলে যায় ২৫৮ 

দয়ানন্দ, স্বামী ২২১ 
দবিদ্র, ২৬, ১৬৪) ২৬২ )-কে অন্ন দিতে 

যশঃত্যাগ ২৩১ )-দের শরীরে 
জীবন্ত ঠাকুব ২৫২; -দেব শিক্ষা 

১৯৬ ;-এর গেবা ২৫০-২ 

দশন (শাস্ত্র )-এব লক্ষ্য ১৯৬৩, ২০১ 

দ্রীননাথ ) দীন ( সচ্চিদানন্ন, স্বামী ) 

৩৪) ২৭৪১ ২৭৭) ২৭৯) ২৯৫১ ৩০৮ 

8৪ ৩০ 

হুঃখ--২৯৭, ৩৮৪ ;-ও আনন্দ ১৬১ ; 

"এর কারণ ২৮৯, ৯৮ ঃ--ত্রিবিধ 
এবং অপনেয় ২৮৯/--ও সুখ 

সংক্রীমক ৩৬৩১ ৩৮৪ 
দুরগাপ্রসন্ন ৩৯৫ 
দুতিক্ষ-_সেবা দ্রষ্টব্য 
দৃঢ়তা ৪, ১৫ 

৫০৫ 



পত্রাবলী 

দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ৩৩২ 
দৈব ও পুরুষকার ২৩৮ 
ঘ্বৈতবাদ ২৩৯ 

ধন্ম ৬৬-৭, ৯৮; আত্মত্যাগই--৪৫১ । 

একত্বাম্মভব বা প্রেমই--৯২)-- 
কি? ৩৪, ২৯৮ 7-এ চাহি্দানুয়ায়ী 
মালসরববাহ ৮ 7-এর পথ বন্ধুর 

১১৯ 7) পরোঁপকাবই-_২২০, 

২৫-১)__পাশ্চীত্যে প্রচাব চাই 
১৯৭ (-প্রচার নারীদেব দ্বাবা 
১৯৭ )__ মানে ত্যাগ ১২১; এর 

মূল ১২* /_যুগের উপষোগী 
৮৮-৯ (-শিক্ষা, বক্তৃতান্বারা ২৬৫; 
_ সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন ২৪১ 

-এব সার বাসনাব বিনাশ ৩২১) 
_ স্থর্শিক্ষিত মানবসাধারণের ৩৩৭ 

ধল্মপাল ১৭৫, ২০৫) ২০৬ 

ধন্ধমহাসতা ২০১ 

ধীবানন্দ, স্বামী কৃষ্খলাল দ্রষ্টব্য 
ধীর মাতা ওলি বুল, মিসেস্ দ্রষ্টব্য 
ধৈধ্য-_+১৪, ৩৪১ ৬৮, 9৩১ চিত 

ন- যোষ ৩১ 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩০৮ 

নচিকেত। ১৭৫ 
নঞ্জুণ্ড রাও, ডাক্তার ৬) ৭৭, ১০৭) ১২৯, 

১৪০) ১৮৮ 

নরক ১২৭, ১৬০ 

নরসিংহাচারিয়ার, 
জিজি ভ্রষব্য 

নাইন্টিস্ত সেন্চুরী ১১২, ১১৪ 
নাদশ্রবণ ৪৪২ 

নিউ ইয়র্ক ৬৬, ৭৩ 

রাও বাহাছুর-_ 

নিংস্বার্থতা ১১৮ 
পিন্না__অপরের, মহাপাপ ২৩ 
নিত্যানন্দ ( যোগেন [)২১২ 
নিবেদিতা, ভগিনী (নোবল, মিস্ 

এম ) ৯৮) ১৭০) ২০৮) ২২৬, 

২৩৩, ২৪০১ ২৬৩১, ২৬৬) ২৭৬১ 

২৮৭) ২৮৯) ২৯১, ৩০৫) ৩২৮৯ 

৩৩০১ ৩৩২১ ৩৫২) ৩৬৩, ৩৭০১ ৩৭৩, 

৩৭৫) ৩৭৮, ৩৭৯; ৩৮০) ৩৯০১ ৩৯২৪ 

৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২) ৪০৬, ৪০9 

৪১৪) ৪২১) ৪২৬) ৪৩৫১ ৪৪৩) ৪৭৫) 

৪৭৭) ৪৭৯) ৪৮৩ 

নিবেদিতা বালিকা] বিদ্ালঘ 
৩৮১১ ৪৭৫১ ৪৭৭ 

নির্ভয়ানন্দ, স্বামী__কানাই দ্রষ্টব্য 
নির্ভীক ১৪, ৩৯১ 
নিয়শ্রেণী-_ দরিদ্র দ্রষ্টব্য 
নির্শলানন্দ, স্বামী__তুলসী দ্রষ্টব্য 
নিরঞ্রন । নিরঞ্জনানন্দ, ম্বামী ২৩, ৫৮, 

৩৪০ 

২১৫, ২৭৪) ২৭৭, ২৭৯১ ২৮২, 
২৯৪৫, ৩৩৪, ৩৮০ ৩৮৩) ৪৭৫) ৪৭৭ 

নিরামিষ আহার ১৯৮-৯ 
নিপ্ধাম-_-অর্থ ৩২১ 
নিষ্ঠা ১৪ 

নীতি-র রাজ্যে ক্রমবিভাগ ১৭৬7 
শ্রেষ্ঠ কি? ২৯৩ 

নীলাম্বর বাবু ৪৬৭ 
বৃতাগোপাল ৩৩১ & 
নেত! হবার গুণ ১৯১-২, ৪২৭ 

নোবল, মিস্ ম__নিবেদিতা, ভগিনী 
্রষ্টবা 

হাদা ৪৭৫ 

পক্ষপাত সকল অনিষ্টের মূল ২৩ 

৫০৬ 



পত্রিকা ৫৪ ২৭১ ৫১১ ৭৩, ৭৭-৭৮, ৮৮) 

৯৫১ ৯৭, ১১২১ ১৪০১ ১৭০-১৯) 

১৮৬) ২৫১) ২৫৫) ২৫৭১ ৩৩৫ 

৩৩৯-৪০, ৩৫৪ 

পবিত্রতা ৪, ১৫) ৩৪১) ৬৭-৮, 

১৩১ ০- শ্রেষ্ঠ কি? ২৬৩ 

পরলোকতত্ব ও বেদান্ত ৬২-৪ 

পবোপকার ২৮৮ /-ই ধর্ম ২২০; 
“রূপ ধর্ম সকলেই বোঝে ২৫০-১ 

“পাদ্রী ৪৫) ৪৬) ২০৭ 

পানেল, মিসেস্ এস ৪৩১ 
পাপ ও কাপুরুষতা ৩৬১ 
পাঁপী ও প্রীরামকৃষ ১২৭ 

পাশ্চাত্য-এর জ'াকজমক, আত্মার 
বন্ধনন্বরূপ ৪৮৫ 7-_জাতি আধ্যা- 
জ্সিক জ্ঞানে শিশু ২.২ ।-_জাতির 
বিশেষত্ব ৪৩৭ দেশে নারীর 

প্রভৃত্ব ১৯৭;-__দেশে বিবাহ ৩১৯; 
প্রণালী ১৯২ ;-বাসী ও ব্রহ্ষচর্য্য 
৬৭-৮ 7--ও ভারত ৪৮১ 

পীক, মিসেস্ ১০ 
পুথি (শ্রীবামকুঞ্ণ ) ৩৩, ৪১-৪ 

পুরুষকার ও বিধি ২৩৮ 
পুবোহিত-শাসন- ব্রা্গণ-শীসন দ্রষ্টব্য 
পূজা প্রকৃত পুজা কি? ২৩১ 
প্রকাশানন্দ, ন্বামী-__মুশীল দ্রষ্টব্য 
প্রতুপচন্ত্র মজুমদার ১১৭? ১৭৮ 

প্রতীক (রামকঞ্ মঠ ও মিশন ) ৪২৭-৯ 

প্রমদাদাস মিত্র ২১৭ 
“প্রবুদ্ধ-ভারতঃ ১০৭-৯, ১৯৪০ ১৪৩, 

১৪৬১ ১৫৬; ৩২৮? ৪০২১ ৪০৬ 

প্রাণ ৬২ 

প্রেম ৩০, ৯২, ৯পয ৯৯ )-_অদ্বৈতবাদীর 
অবলম্বন ২৪০ ;--অমব ১৯২২; 

১১৬, 

৫০৪ 

নির্ঘণ্ট 

_ ঈশ্বরে, ও জীবসেবা ২৩৯; 
"এর কাছে সব ধূলি সমান ২৩১; 

_-ও ঘুণ। ১৬০।__জগৎ জয় কবে 
৯৬ $-এর পূজা ২৯৯ ;-এব 

প্রভাব ২৯৩;__সাংসাবিক ২৪৯ 
প্রেমানন্দ, ন্বামী (বাবুবাম ) ২৪, ৪১, 

৩১০১ ৩৩৪, ৪৩৪; ৪8৩৫) ৪৭৮ 

প্রেটো ৩১২ 
প্যাবীমোহন মুখাজ্জি, রাজ! ৩২৬, ৪৭৮ 

ফল্পস (জন ফলস) ১৫০) ২৫৪১ ৪৩২) ৪৮৩ 

ফবাসী-আসল চার্বাকের দেশঃ 
পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ ৪৪১ 

ফাশ্মীর, মিস্ এস. ১৯ 

ফিলিপ স, মিস্ মেরী ৬ 
ক্র্যদস্ক ২৯১ 

ফ্র্যান্কিনসেন্স_ ফ্রান্সিস লেগেট দ্রষ্টব্য 
ফ্র্যান্সিম্ লেগেট, মিঃ ১০২০ ১৫০১ 

২৫৪, ৩৫৬১ ৩৬৭, ৪০৬) ৪১২) 

৪১৫) ৪১৬) ৪৭৯ 

ফ্যান্সিম্ লেগেট, মিসেম্, ১০৫, ২৫৪, 
৩৭২, ৩৯৭, ৪০০১ ৪৩২? ৪০৫, ৪৩৬, 

8০৭১ ৪১৯০৭ ৪১১, ৪৬১৯ 

বদ্রাদাস শাহ, লালা ১১১; ১৭১, ২৭০ 
বনি, মিঃ সি ১৫৪ 
বরোদার মহারাজ ৪৬২ 

বলরাম বস্থ ৪৮ 
বনু, ডাক্তাব ৪৫৭ 

বাইবেল ৩৩৮ 
বাঙ্গালী ১৭৮) ১৮২) ২৮০ 

বাড়,য্যে, মিঃ ৩৯৪ 
বামাচার ৮৬ 
বাবুরাম__প্রেমানন্দ, স্বামী দ্রব্য 



পত্রাবলী 

বাবুরামের মা ৫৮ 

বাসনা ১৬* $-ত্যগ, ধন্শের সার ৩২১ 
বিজয়কৃষ্চ গোল্বামী ৩৩ 

বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী--হরিপ্রসন্ন দ্রব্য 
বিনয়কৃষ রাজা ২৯৪ 
বিবাহ ১৩৩-৪১ ১৪২৩ ৪৮১, 

জাপানে-__,এবং বৌদ্ধধন্ম ৪৮৪ ; 
-এ পবিত্রতা ও অবিচ্ছ্ছেত। 
৪৮৩ 7 বাল্য-_-১৭-৮) ২৬১ ৪৫২ | 

বিধবা--৩১৮ 
বিবেকানন্দ, শ্বামী-র অদম্য সাহস ও 

কম্মতৎপরতা ৯১; অনন্ত প্রেম- 

হূপের হাতের যন্ত্র ১০৫ ;-কে 
অভিনন্দন ১৭৯-৮০১ ১৮২১ ২৯০১ 
২৪৩:৪ /-ব আকাঙ্ষা! ১৯৪৩ ;-ব 

আদর্শ ৯৮ ।-র আশীর্বাদ ৩৬১ 
_-এবং ইউরোপীয় আহার ও 
পোষাক ৩৫৭.৮ ; ইংলণ্ডে কাজেব 
অবন্থা ৩-৪$-ব উপাস্ত পাগী, 
তাপী, দবিদ্রনারায়ণ ২৪৭ $-_ও 

কশ্নফল এবং আনন্দ ও ছুঃথ 

৩৫৮ কন্মীদের কাজে হস্তক্ষেপ 
না কর ৪০৯-১০ --কন্ধে 
অনাকাঙ্ষা কিন্ত কন্মফলচালিত 

৩৯১; কামকাঞ্চনজয়ীকে মাত্র 

বিশ্বাস ১৫২ $-_ও কামিনীকাঞ্চন 

৬৭-৮ ॥ কাধ্যপ্রণালী ১৭৪) 
কাশেব অবন্থা ১১০২ ;--ও 

গুরুদত্ত কর্তব্য ১৯) গুরুদেবেব 
ধণ ৪৩৪] গুরুভাইদের ভার 
অপিত ৮২ ; চিরকালের মনেব 
ভাব ৩৯৫-৬ | এ জগতে কোন 

বন্ধন নাই ২২৭। জগতের 

বোঝ] হ্ন্ধে নেওয়া ৩৬৪-৫ ;-- 

৫০৮ 

জন্মাৰধি ঈর্্যা, | লোভ বা 
কর্তৃত্বভাবশূন্ত ৪৩৬ ; জীবনে শিক্ষা- 
লাভ ৩০৩ ;-র জীবনব্রত ৬৭ ;__ও 
দরিদ্র ৫০ । -কে মহামায়া 
অপরের কল্যাণ কবাচ্ছেন ৩৭৯ ) 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ওলি বুল 
৩৪৮ )-- দেবের সহায়তা প্রাপ্ত 
৩৬৬ 7 দক্ষিণেশ্ববেব ম্মতি-অস্তবে 
৪১৫-৭ ;) ত্যাগী ও মুক্ত ১২৬ 
নিঃসঙ্গ অবস্থায় শত্তি খোলে 
৩৭৩) নির্ভবতা ১৭; নিভৃতে 
নীরবে পু"ঘিপত্র নিয়ে থাকাব 
সংক্কাব ২২৮; নিষ্ঠুব ৩৬৬; 
নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপ ভগবানে 
বিশ্বাসী ২৪৭; এবং নূতন ও 
পুরাতন সংস্কার ও ভাবরাশি 
৯১-২ ৫ পববর্তী অধ্যায়, অলৌকিক 
ন্পর্শ ৩৭৯ ; পবমাক্মাকে সাক্ষাৎ- 
কার ২৪৬$-র পৰিকল্পনা ২৩৩-৪ | 
পাশ্চাত্যদেশ-গমনে সমুদ্রযাত্রাব 
বিরুছ তাব শিখিল ২৪৩ ঃ পুরানে। 

বিবেকানন্দ চলে গেছে ৪১৭-৮ 
পূর্ণ জ্ঞানদৃষ্টিলাতেব কথ। ৪১৮-২১ ) 

প্রভু সঙ্গে রয়েছেন ২৪৬, ২৪৮; 
_ প্রেমে উন্মাদ কিন্তু বন্ধন নাই 
২৯৩) ফলাভিসন্গিশূহ্যা কাজের 
উপায় আবিষ্কার ৩৭১। বয়সবৃদ্ধির 
সঙ্গে উদারতা এবং কাধ্যশিবৃদ্ধি 
১০৪-৫ 7 বালক ভাব, আসল প্রকৃতি 

৪১৭ /_ বাল্যবিবাহ গম্বন্ধে ১৭-৮ ) 

বিদেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের 
জন্য ১৮৯ , বিশ্বাস ২৬; বিশ্রাম 

আবশ্তক ৩৭৮-৯ ) বীজবপন ৪৬) 
বীর, যোদ্ধা! ৩০০-২, ৩৬৬) ৩৬৯ 3 



বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা পছন্দ 
৪৩২ ০- যুদ্ধের প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধা- 
পবাযণ ২০৬ ও ব্রত-উদ্যাপন ১৮; 
-ব ভগ্নী ৩৪৮, ৩৬৮ ;_-ভাবতের 
প্রামাণ্য ব্যক্তি ২০৭7; ভাবতে 
ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত ৩৩৮; ভ্রমণকাহিনী 
লিখাব ইচ্ছা ৩২৭; মানসিক 

অবস্থা ১৯৯-২১) “মায়ের উপর 
নির্ভর ৩০০, ৪১৪-৬১ ৪১৮-৯ ) 

মাফিন রমণী সম্বন্ধে উত্তি ২৪৩; 
মিশনাবীদেব অপচেষ্টা ২৪৪-৫ $-র 

মূলমন্ত্র ৪৯ ; “বাজযোগ'-এ 

সিহ্ধাস্তসমূহ সাহসপূর্ণ ও দুর্ব্বোধ্য 
১৪৫ ;- রামকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে ২৯, 

৩০» ৩৫১ ৪২-৩ ও রামকৃষঝকে বাদ 

দিলে ৩৯৩ রামকৃষ্ণেব কাছে ও 
যুক্তর।জ্যে আস কি ভাবে ৪০১; 
বামকৃষ্ণের দান ৪*৯; রামকুষ- 

মিশনের সভাপতির পদ ত্যাগ 
৪৩৫-৬ ;_-ও লোককল্যাণ ৭২, 
২৪৬, ২০৭7-র সংকল্প ১০৩-৪ ! 

সত্যেখ সাক্ষাৎলাভ ২২৭ 

সমাজতন্ত্রী ১৬৫ ;--সর্বব বিষয়ে 

চরমপন্থী ২২৮ 7--ও ন্বদেশ- 
ভিতৈষিতা ৩৪৯, ৩৫১; সারা 

জীবন মায়ের কাজ করা ৩৯৩) 
স্বাবলম্বী ৫০; হু'সিয়ার ও 

* সজাগ, এবং শিক্ষা ১০৬; হৃদয় 

কঠিন এবং সন্ন্যাসজীবন ৩৮০ 
বিমলানন্দ, স্বামী__খগেন দ্রষ্টব্য 
বিরাট-_হ্িরণ্যগর্ভ ব! ঈশ্বর ৪৪৮ 

বিলগিরি ১৮৬-৭ 
বিশ্বাস ১৪, ১৫) ৪৮, ১৩১ 
বিষ্ট,মোহিনী, শ্রীমতী ৪৭৬ 

নির্ঘণ্ট 

বার_ কে? ১৮৯ $--ও কাপুরুষ 

৩০০-৯১ 8৫২ 

বুক, মিস্ ৪২৯) ৪৪২ 

বুণ্ডলখণ্ডা বাজা ছত্রপুব ৩১৬ 
বুদ্ধী ২৮? ৯৮, ২০৬, ২৯৩) ৩৩৩) ৪৭৪ | 

_-অবতার ২১৯ ;--ও ইতশীল 

৬০ $__ও সেবা ২৪০ ;__-ও বাসনা 
৩২১ 

বুদ্ধিমান কে? ২৫৮ 

বুল, মিসেস্_ওলি বুল, মিসেস, দরষ্টবা 
বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাব ছড়াবার সর্বশ্রেষ্ঠ 

যন ১০৩-৪ 

বেকৃহীম, মিসেস্ ৪৪২ 
বেঞ্লামিন, কে মিলস্ ৩৮৯ 
বেটি, লেডি ৪৭৯ 

বেদ ৩১৮$-এর প্রয়োজন কি? 
২২৬;-শব্দে প্রকৃত কি বোঝায় 
২২১ 

বেদাত্ত ৬০, ৭১, ১৪৪১ ১৭৪১ ২১০) 

_ও ইসলামধর্ম ৩৩৮ /-এ ঈশ্বব 
বা বিরাট বা হিরণ্যগর্ভ ৪৪৮) 
কন্ম-পবিণত-_ সার্বজনীনভাবে 
পুষ্টিলাভ করে নাই ৩৩৭ ;-এব 

ঘোষণ] ১৮৬ $-এর ভিত্তি ১৯২? 
"এর মূলমন্ত্র ১৯৫ /-এর লক্ষ্য 
১৬৩ 7-এর শিক্ষা ১৯৪ ;-এর সাব 

কথা ২৯৩ ;-এব ্ৃষ্টিবিজ্ঞান ও 
পবলোকতত্ব এবং আধুনিক 
বিজ্ঞান ৬১-৪ 

বেল, মিস্ ৪৪১ 

বেশাস্ত-_এনি বেশান্ত দ্রষ্টব্য 
বৈদিক হুক্ত অনুবাদে লক্ষ্যের বিষয় 

১৪) ১৬ 

বৈরাগ্য ২৩৮)--কম সাংসারিকত্বের 

দ্ী 

€৫০৪৯ 



পত্রাবলী 

মধ্য দিয়ে ১৭৬ ?-_ছুই প্রকাব 
২৩৯ ;- মহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ ১৯৫) 

- সমস্ত বৈষম্যেব সমতাসাধক ও 
ভবরোগ-আরোগ্যকাঁরী ২৪০ 

বৈষ্ঠ-শাসিত যুগ ১৬৪ 
বোয়েস_ জুল বোয়। দ্রষ্টব্য 
বৌদ্ধ ২০৬-৮)- ধর্ম ও বাসন! ৩২১) 

-_ও শিবপুজা ৪৭৩ 7;--+ও হিন্দ 

৪৭৪ 

বোদ্ধধর্শ্ ২০৫ /_ও বিবাহ ৪৮৪ )--ও 

ব্রঙ্গানুত্র ৪৭৩ ;-__-মিংহলেব ২৬; 
_ও হিন্দুধন্মন ২০৫-৬ 

ব্যক্তি ও ভাব ৮১ 

ব্যষ্টি ও সমাষ্টি ৪৪৮ ূ 

ব্যারোজ, ডাঃ ১৫৪, ১৪৮, ১৮০) ২০৯) 

২৮২ 

ব্রহ্দ_ আত্মপ্রত্যয়-বলে জাগরিত 
১৯৪৫ (-একমাত্র অদ্বৈতবস্ত ১২২; 
_নিুণ ২১৭/-_ প্রত্যেক বস্তব 
যথার্থ স্বরূপ ১৫৯ ;--মহ1 আধ্যা- 

জ্সিক দুর্যোগের মধ্য হতে প্রকাশ 
পায় ৪৫৩ ।- সঙ্কুচিত হয় কখন? 
১৯৫ )- সর্বত্র দর্শন ৪৫৩ /-ম্বরূপে 
প্রত্যাবর্তন কথন? ১৬৫-৬ /- 

হৃদয়ে প্রকাশ হয় কখন ? ১৮৫ 
ব্রহ্মচধ্য ৯১৭১ ৪৮৩ /-আদর্শ ও বিবাঁহু 

৪৮৩ ?__ও পাশ্চান্তযবাসী ৬৭-৮ 

্রহ্ষলোক ৬৩ 
ব্রহ্মবাদিন ৩, ৪, ৬, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, 

৪৫৫) ৫৭) ৬০) ৬৪-৬১ ৭১১ ৭৪-৫১ 

৭৭) ৭৮১ ৪৫) ১১২১ ১১৩, ১১৪) 
১১৫) ১১৬) ১২৯১ ১৪৩১ ১৫৬১ ১৪৮১ 
১৬০১ ১৭০) ১৭৮) ২১০) ২৬১, ৩২৪ 

্হ্স্থত্র ও বৌদ্ধধর্ম ৪৭৩ 

বরন্গানন্দ, স্বামী (রাখাল) ৯১ ২৫৯ ৩৬১ 
৪১১ 8৪১ ৪৭, ৪, ৮৪, ৮৮) ৯০) 
৯৩৬, ১৭৭১ ১৮০) রা ২২৪) ২২৯৯ 
২৫৩, ২৫০৪ ২৫৬) ২&৭, ২৫৯ ২৬০১ 
২৭৭) ২৭৮, ২৮২, ২৮৬) ২৮৭) ২৯৩) 

২৯৯১ ৩০৩, ৩০৬) ৩০৮) ৩১৯৯, ৩১২১ 

৩১৪, ৩১৫, ৩২৪১ ৩২৯, ৩৩১১ ৩৩৪১ 
৩৩৯১ ৩৪১, ৩৫৩) ৩৬০৪ ৩৬৭ 

$ 

৩৯০) ৩৯৪) ৪৩৪) ৪৩৫, ৪৪৬) ৪৬৭) 

৪৬৮7 ৪৭৫) ৪৭৭) ৪৭৮ 

ব্রায়ান ১৬৫ 

ব্রাহ্ম ১৭৮ 
রাহ্মণ-শা সিত যুগ ৯৬৩ 
ব্রিগস্, মিসেস্ ৩৭১ 

তগবান-_-ও জড়, অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর 
চক্ষে ২৯৩।-_নিথিল আত্মার 
সমষ্টি ২৪৭।-_ প্রেমরূপে সর্বভূতে 
প্রকাশমান ২৯৯ 

তঘান, মিসেস্- ভোগান দ্রষ্টব্য 
ভষ্টাচাষ্য ৩২৬, ৩২৭ 
ভবনাথ ৩৫১ ২৮৯) ২৯৪ 

ভয়_ দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতির আকর 
৩৯১) ৪২৬ 

ভাব- প্রচারে কি অধিক সাফল্য প্রদান 
করে? ২৯২)-এ ব্যাঘাত ন! 

করা ৩০ 
ভাবরাশি আল্মপ্রকাশে সর্বদ1 সচেষ্ট 

২*-১ 

ভারত--অপরের দ্বেষহীন গোৌড়ামিতে 
কল্যাণ ৮৯)-এর অভাব ৭৮, ১৮১ 

১৯২) আধ্যাত্মিক শিক্ষক ১১৭; 
-এর আত্যত্তরিক অবস্থা ২৫৩) ২৬৭, 

২৭৫ 7--ও আমেরিকা ২৪৯।-এর 

৫১৩ 



আবশ্ঠক 
সারি ঢু 

মনুষ্যত্ব এবং দয়া 
"এব কল্যাণের পথ 

১৮৯) ১৯৮১ ৩১৭ )-কি উপায়ে 

'* আবার জাগিবে ১৯০, ১৯২-৬ 7 
জাগিতেছে, বৈদাস্তিক মস্তি, ও 

ইসলামীয় দেহ লইয়া ৩৩৮ 7-এ 
জাতীয় চরিত্রের অভাব ২৩ 0-- 
জাপান ও পাশ্চান্ত্য ৪৮০-১ ;-_ 

জীবনের বৈশিষ্ট্য ১৫৫; -বাঁসী 
দবিদ্র ২৩৩ ;-এর দুটি মহাপাপ 
৪৩;-__ধম্মজগতের অতি সাহসিক- 
দের লীলাভূমি ১৪৯-এর 
পরাধীনতার কারণ ১৯৯২, ১৯৪, 

:৯৯ ;_-পবিবর্তনবিরোধাী খসথসে 
জেলি মাছ ৯২ ?-এর প্রযোজন 
১৪৩ ।-এর প্রধান দোষ ৩৪২-৩ ; 
-ভ্রমণেব ভাল সময় বিদেশীব পক্ষে 
২৫৫ )-_ও শ্রীবামকুষণ ২০৫, ১০৮ 7 

_ ও রাশিয়ার জার ১৪০ ;-এ 

সমাজের প্রভূতা ও ব্যক্তিম্বাধীনতা 
৪৪৮-৯ $-এর সেবায় ভগিনী 
নিবেদিতার উপযুক্ততা৷ ২৬৭-৮ 7-এ 

স্বার্থপরতা ৩৮৫ 
'“ভারতী”সম্পাদিকা ১৮৮) ১৯১১ ৩৪৯ 

ভাল ও মন্দ-উভয়ই ক্রমবদ্ধমান 
১৬১-২ )- উভয়ের মিশ্রণ শেষ 

কখন ? ১৬৩ $-এর সমষ্টি চিরকাল 
সমান ১৩৫ 

ভালবাসা «০, ১১৮/-য় জগৎ কেন! 

যায় ২৫১) নিঃম্বার্থ_ও প্রেম 
৪৫২ ভাম্তু ২৭ 

ভোগান, মিসেম্ ১৭৬, ৩৯০ 

মজুমদার-_প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রষ্ট্য 

নির্ঘণ্ট 

মঠ ৩২-৩) ৩৫) ৩৭) ৩৮-৯, ৪১১ ৪৫-৮৪ 
৮২-৮১ ১১১৭ ১৭২, ২১১১ 

২১৩-৪,১ ২৫২, ২৫৫১) ২৬১১ ২৬৪৫, 

২৭০-২৩১ ২৭৪১ ২৭৭) 

২৯৫১ ২৯৯) ৩০৪) ৩০৬-৮) 

১০৭3 

৮০৪ 

৩০০) 

৩১৩-৪৪) ৩২ ৫-৬, ৩২৯? ৩৩১) 

৩৫৪-৫) ৩৬৬-৭) ৩৭৮) ৩৯৫) ৩৯৭১ 

৪০৬) ৪১২% ৪৩৫) ৪৬৭, ৪৭০১ 

৪৮১ ১-এ ওযাল্টুজ নৃত্য ৩২৫ ;-এ 

কন্মীদের শিক্ষাপ্রণালী ২৮৭-৮, 
৩৪২;-এব কাধ্যপ্রণালীর হ্ত্র 

২৮৮-৯ ;-এ দৈনিক কায্যক্রম 
২৪- $-এব নুতন স্থান ৩২৩৪, 

৩১৭ ;-পবিচালন-প্রণালী 
২৫৬১ ৩০৩;--মেয়েদের জন্য ৩০১৮৯ 

মণি আয়ার, মিঃ ১১৫ 

মতি (সচ্চিদানন্দ, স্বামী [২ নং] ) ৪৬৯ 

মন সর্বব্যাপী ৪০৮ 
মন্দিব ৭৩ 

মহৎ ও মহ্ত্ব ৪৬৬ 

মহাপুরুষ__-ও জগতের দুঃখ ৩৬৪-৫ ॥ 

"এয় ধম্ম ৭৭ 

মহাবীর্ষ্য ৩০ 

মহারাণীর মানপত্রে কি থাকা উচিত 
১৩০ 

মহ্ম ৪৩২ 

মহ্ম (চক্রবর্তী) ৩৩, ২১১ 

মহেন্দ্র মাষ্টার দ্রষ্টব্য 
মহোৎসব ৩৬৯, ৪২১ ৫২। ৬৯ ৭১৮ 

১২৭৮১ ১৬৯) ৯১৮২) ৩০৭) ৩৩৪ 

৩১৩১ ৩১৫) ৩২২-৪১ ৩২৯ র্ 

মা) মা ঠাকুরাণী ) মাতা! ঠাকুরাণী 
৩২) ৩৫১ ৪০৪ ১০১) ৪6) ২৯৮০ 

৩২৯১ ৩৩৫) ৩৫৫7 ৪৬৭) ৪৬৯ 

চাতস্চঃ 

? 

৪১১ 



'পত্রাবলী ' 

মাতৃভক্তি সকল কল্যাণের কারণ ৪৩০ 
মানুষকে কি শিখাইতে হইবে ৩৩৮ 

_ও টাকা ২৭৩; পৃথিবীতে 
শ্রেষ্ঠতম দেহ ১৫৯ ;-ও বিবাহ 

১৩৩৪ :₹__মহৎ ও হৃখী কখন হয় 
২৩৯৯-৪০০ 

মাল্দ্াজী ১৪২-৩, ১৮২১ ৩২৪ 
মায়াকে বলে ৬৪, ১৬২, ২১৮ ) 

_নাশের উপায় ২৪০ 1_--শ্বেত1- 
্বতব উপনিষদে ৪৭৩ 

মার্গট 
মার্গাবেট নোবল, মিম! নিবেদিতা, 

মাগো ভগিনী দ্রষ্টব্য 
মার্গোরাইট 
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